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حمد اهللا تعالى والثناء والشكر على نعمه التي ال تعد وال  دبع

  ......تحصى 

محمد "المشرف  لألستاذأتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان 

ورعايته واهتمامه العمل خالل فترة  وإرشادهعلى نصحه  "الطاهر بنادي

الدراسة وحرسه الدائم على انجاز العمل بشكل المطلوب،  إعداد

سمية " األستاذة إلىبجزيل الشكر والعرفان  متقدكما يسعدني أن أ

بجزيل  أتقدم أنكما يسعدني ، التخصص أساتذةوالى كل " سعداوي

السادة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بمناقشة هذه  إلىالشكر 

  .مالحظاتهم وإبداءالمذكر ة 

أدعو اهللا أن أكون قد وفقت فيما قصدت، وهللا الحمد من قبل 

  .ومن بعد



  

  
  

  

  الكريمين الوالدين إلى العمل هذا أهدي

 العائلة أفراد كل إلى

 الدراسة في وزمالئي أصدقائي إلى

 كافة الجامعية األسرة إلى

 والمعرفة العلم سبيل في باحث كل إلى

  .المتواضع الجهد هذا أهدي

  



  

  

  

  

  مقدمـــــة

   



ة ـــــــمقدم  
 

 ب 
 

 

یتمیز لبنان بتنوع طائفي كبیر، وذلك بسبب تعاقب حضارات مختلفة علیه، والتي جعلت 
منه مرتعا لثقافات متباینة ومنحته أهمیة تاریخیة بالغة، ونتیجة لظروف تاریخیة وحضاریة 

سیاسیة من أجل السیطرة على  استقرت فیه أقلیات عدیدة، هذا ما جعله یمر بعدة خضات
الفرصة من أجل السیطرة علیه ورسم معالمه الجغرافیة  األجنبیةالقوى  فاستغلتمقالید الحكم، 

على البالد العربیة من قبل الدول  االستیالءتم  األولىوالسیاسیة، ومع انتهاء الحرب العالمیة 
غایة الحرب  إلىي استمر الذ 1920المنتصرة، لیفرض االنتداب الفرنسي على لبنان عام 

وتحت مسمى االنتداب سعت فرنسا لتأسیس دولة على النمط الغربي من خالل . العالمیة الثانیة
القرار الصادر عن االنتداب  إلىتشكیل النظام الطائفي الذي تمت صیاغة دستوره استنادا 

على  اإلدارةة وفي الفرنسي وذلك بتكریس وتوزیع الوظائف المدنیة والعسكریة العلیا في الدول
  .ممثلي الطوائف الدینیة

الموارنة  إلىبصالحیاتها الضخمة  األولىتجلت بدایات الطائفیة من خالل منح الرئاسة 
، بل حمایة موارنة لبنان "لحمایة مسیحي الشرق" السیاسة الفرنسیة الداعیة  إطاروذلك ضمن 

هذا القرار الذي رأت فیه باقي بذلك اللبنانیون ما بین مؤید ورافض ل فانقسمبشكل خاص، 
  .األخرىالطوائف أنه ال یخدم عموم اللبنانیین، بل یعطي الحق لطائفة على حساب 

تم التفاهم بین الطائفتین المسیحیة  1943ومع حصول لبنان على استقالله عام 
ة ، الذي أبقى على الطائفی"المیثاق الوطني" على بناء صیغة للتفاهم تمثلت في  واإلسالمیة

  .الصراع الطائفي أثرهاالسیاسیة بالرغم من التعدیل الحاصل للدستور، لیتفاقم على 

لم یكن لبنان ضحیة لخالفاته الداخلیة الناتجة عن القاعدة الطائفیة، فقد أضفت التحوالت 
علیه، خاصة مع الوجود الفلسطیني بلبنان الذي كان سببا  اإلقلیمیةالحاصلة على الساحة 

، وبحكم موقعه االستراتیجي أصبح لبنان جزءا األمدب مجابهة دمویة طال بها مباشرا في نشو 
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، وساحة لتصفیة الحسابات ما بین سوریا إسرائیل اللتان اإلسرائیلي –من الصراع العربي 
  .تتصرعان في منطقة غارقة في عداوة تاریخیة

  :أهمیة الموضوع

ة الدراسة في حد ذاتها، حیث میق أهمیة الموضوع الذي قمنا بدراسته تتمثل من خالل إن
نان، وتأثر النظام بالداخلیة والخارجیة في تحلیل النزاعات بل األسبابتم تسلیط الضوء على 

، هذا ما جعله مركزا واإلقلیمیةالسیاسي بلبنان بالتحوالت الحاصلة على الساحتین الدولیة 
  اإلسرائیلي -ي لتصفیة الحسابات لیصبح فیما بعد طرفا مهما في الصراع العرب

  :أسباب اختیار الموضوع

  :األسباب الذاتیة –أ 

التعلق والمیول الشخصي لدراسة تاریخ المشرق العربي، السیما بالد الشام التي تعتبر  -
 .اإلسرائیلي –الصراع العربي  إطارمنطقة هامة في 

ان یعتبر زاعات الداخلیة للدول، ولبنالتاریخیة والن األحداثالرغبة الخاصة في دراسة  -
 .األفضلالنموذج 

 .الباحث بكامل الجوانب التاریخیة التي مر بها لبنان اإللمام -
 .اللبنانیة فیها األحزابوالدور الذي لعبه قادة  األهلیةاكتشاف تداعیات الحرب  -

  :األسباب الموضوعیة –ب 

أو النزاعات  األزماتاللبنانیة تعد من بین أهم  األزمةحیث أن أهمیة موضوع الدراسة  -
 .التي عرفتها المنطقة

وكیف كانت  1975اللبنانیة عام  األهلیةاندالع الحرب  إلىالظروف التي أدت دراسة  -
 .نتائجها على الصعید الداخلي والخارجي
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في الساحة اللبنانیة وكیف كان رد فعلها حیال  اإلقلیمیةتسلیط الضوء على دور القوى  -
 .الصراع الداخلي بلبنان

هذا الموضوع لطبلة الكلیة خالل  إلتاحةالمكتبة الجامعیة وذلك  إثراءة في المساهم -
  .السنوات المقبلة

  :الموضوع إشكالیة

وتعد من  1975اللبنانیة المندلعة عام  األهلیةالموضوع في دراسة الحرب  إشكالیةتتمثل 
لتعم  1975أفریل  13أطول النزاعات الداخلیة التي شهتدها لبنان والتي انطلقت شرارتها في 

  .اإلقلیمیةللدول  الخارجياللبنانیة، وذلك مع التصعید  األراضيفیما بعد كامل 

في اندالع  اإلقلیمیةأي مدى ساهمت القوى  إلىرئیسیة هي  إشكالیةیطرح موضوع 
  .اللبنانیة وتأجیجها؟ الجاهلیةالحرب 

لمعرفة مالمح  اإلشكالیاتة من وجب علي طرح مجموع اإلشكالیةعن هذه  ولإلجابة
  :الموضوع والتي تتمثل فیما یلي

  اللبنانیة؟ وكیف كانت نتائجها؟ األهلیةإلى اندالع الحرب  أدتالتي  األسبابما هي  -

  ما هي مبررات التدخل السوري في الشأن اللبناني؟ وكیف كانت ردة الفعل في هذا التدخل؟ -

  نان؟في اجتیاح لب إسرائیلالتي استعملتها  الذریعةما -

  :عرض الموضوع

  .فصول وخاتمة وأربعةمقدمة  إلىقسمت الموضوع  إشكالیاتعن هذه  ولإلجابة

 .وفیها عرض للموضوع من جوانبه المختلفة: مقدمة  -
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سلطت فیه الضوء على جغرافیة لبنان وأوضاعها قبیل الحرب : ديیهالفصل التم -
جغرافي والسكاني لبنان ال اإلطار األولالذي یحتوي على مبحثین، المبحث  األهلیة

 .األهلیةوالمبحث الثاني أوضاع لبنان قبیل الحرب 
، حیث 1989 إلى 1975اللبنانیة من  األهلیةدار حول الحرب : الفصل األول  -

أسباب الحرب اللبنانیة ومجریاتها والمبحث الثاني اتفاق الطائف  األولتضمن المبحث 
نهاء ٕ  .الحرب وا

اللبنانیة،  األهلیةالدور السوري في الحرب  إلىتطرقت فیه : الفصل الثاني  -
خصصته لدراسة أبعاد التدخل السوري، في حین تضمن المبحث الثاني  األولفالمبحث 

 .أشكال التدخل السوري بلبنان
اللبنانیة، حیث  األهلیةفي الحرب  إسرائیلتمحور حول دور : الفصل الثالث  -

بنان، أما المبحث الثاني فتناولت في الرد في ل اإلسرائیلياالجتیاح  األولتضمن المبحث 
 .في لبنان اإلسرائیليالفعل الخارجي والداخلي على االجتیاح 

  :منهج البحث

المنهج المتبع في دراسة هذا الموضوع هو المنهج التاریخي فبحكم طبیعة  أن
التاریخیة، كما أنني  والوقائع األحداثالموضوع كان لزاما علي اعتماد هذا المنهج لتقري 

  .اإلقلیمیةالحاصلة على الساحة  األحداثاعتمدت على المنهج التحلیلي في تحلیل 

  :مصادر ومراجع الموضوع

  :لتغطیة الموضوع اعتمدت على مجموعة من المصادر أهمها: أوال المصادر

، درس هذا المصدر 1978 – 1948مذكرات محمود ریاض :  محمود ریاض -
 .اللبنانیة األزمةل العربیة في دور سوریا والدو 



ة ـــــــمقدم  
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في لبنان ورد  إسرائیلدور  ویالت وطن، یدرس هذا المصدر: روبرت فیسك  -
 .الفعل الداخلي

یومیات شمعون بیرس معركة السالم، ویعتبر أهم مصدر حیث :  شمعون بیرس -
 .في لبنان اإلسرائیلیةیتناول السیاسة 

  :أهمها من المراجعاعتمدت على مجموعة  :ثانیا المراجع

الذي یتناول النظام السیاسي : أین یسیر لبنان؟ لعصام نعمان إلىكتاب  -
 .واالقتصادي واالجتماعي لبنان

ویتحدث عن دور الحزب : كتاب كمال جمبالط التحدي الكبیر لنبیل هادي  -
 .التقدمي االشتراكي وموقفه من القضیة الفلسطینیة

ویتناول هذا المرجع أسباب : یل كتاب التاریخ السیاسي للوطن العربي لحسین خل -
 .اللبنانیة ونتائجها األهلیةالحرب 

  :اعتمدت علىقد و : ثالثا المرجع باللغة االجنیة

Nahas Chaerbel : Le confessionnalisme au Liban de fonctionnement discursif et 
idéologique vers une position du problème. 

  : صعوبات الدراسة

صعوبة التنسیق  أهمهاوان ال بد من ذكر الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذه الدراسة، فلعل 
بین المصادر والمراجع التي تحتوي على معلومات متشابهة متداخلة فیما بینها هذا ما یجعل 

  .صعوبة في ترتیب المعلومات

   



  

  

  

  

  

  الفصل التمهيدي

  جغرافية لبنان وأوضاعها قبيل

  الحرب األهلية 

   



 
 

  الفصل التمهیدي 

  

  

  

  

  

  اإلطار الجغرافي والسكاني للبنان-1

 اإلطار الجغرافي-1-1

  طار السكاني اإل-1-2

  اللبنانیة األهلیةأوضاع المنطقة قبیل الحرب  -2

 السیاسیة األوضاع-2-1

  الوضع االقتصادي-2-2
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وضرورة  أهمیةفي تكوین قوة الدولة على الرغم من  األولىیعد الموقع الجغرافي الركیزة 
في الشرق  إستراتیجیةن لبنان یعتبر منطقة إتوفر عناصر أخرى لتستكمل الدولة قوتها، وعلیه ف

فریقیاو  ا، فهو یتوسط القارات الثالث آسیاألوسط ٕ وأوروبا، وله شأن كبیر في الحضارات  ا
توفر على ی إذ ،یما، ودور مهم في الحاضر على المستوى السیاسي واالقتصاديدق اإلنسانیة
مما جعله محط نقطة عبور التجارة الدولیة خاصة البحریة  باعتبارهاطبیعیة كثیرة  إمكانیات

أطماع القوى الكبرى، عالوة على تمیزه دون غیره بالتنوع الطائفي الكبیر الذي یكون ذات فائدة 
  .حینما یدخل في صراع أعظم تأثیرهامة غي حالة االلتحام والتماسك ویكون عظی

  :اإلطار الجغرافي والسكاني للبنان-1

  :اإلطار الجغرافي-1-1

یحده غربا البحر األبیض المتوسط  ،للبنان موقع استراتیجي هام بغرب القارة اآلسیویة
كلم، ومن الشمال  79كلم، ویحده من الجنوب فلسطین المحتلة بحدود تبلغ طولها  225بطول 

ف بین لبنان وسوریا حول مزارع وعلى الرغم من الخال ،كلم 375والشرق سوریا بطول یقدر بـ 
  )1(.اللبناني اإلقلیمجزء من  نهاأالمتحدة على  األمما المجاورة للجوالن المحتل، فقد عینتها شبع

، یتمیز إقلیمها بطابع جبلي ففي السلسلة الغربیة 2كلم 10400وعلیه تبلغ مساحة لبنان 
متر، وتنتشر جبالها من  3086تمتد جبال لبنان التي بها أعلى ارتفاع في القرنة السوداء 

هضبیة داخلیة بها سهل ضیقة تلیها منطقة  الجنوب إلى الشمال محصورة بین سهول ساحلیة
  )2(.البقاع الخصیب، الذي تتخلله العدید من األودیة كاللیطاني والبارد الزهراني

ل جبل لبنان الغربیة أكثر ارتفاعا من الشرقیة بحیث أن ارتفاعها ال یقل عن ستعد سال
 متر، 2608المهمة بلبنان الغربي إذ یصل ارتفاعها  »نینصجبل «متر، وتعتبر كتلة  2800

                                       
  .65، ص 2010طبعة األولى، دار حامد للنشر، األردن، ال العربي، جغرافیة الوطن: إبراهیم الفاعوري ) 1(
  .30، ص 2011دار الهدى، الجزائر،  أطلس الجزائر والعالم،: محمد الهادي لعروق ) 2(
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 »جبل الباروك«سفوحه الشرقیة أكثر انحدارا من الغربیة، أما كتلة  ،وهو محدب تضاریسي كبیر
  )1(.م متمیزة بقممها المستویة 2200یصل ارتفاعه إلى ما یقارب 

سلسلة جبال «كما أن هناك جبال موازیة للسلسلة الغربیة تتواجد في شرق لبنان تسمى 
السوریة، وما یمیزها عن  »بجبال بلودان«وتنتهي  »حمص«تبدأ من جنوب  ،»لبنان الشرقیة

غربا،  »سهل لبقاع«وغنى، كما تنحدر بشدة إلى  جبال الغربیة أنها أكثر اتساعا وأقل ارتفاعاال
أما شرقا تنحدر ببطء تدریجي نحو األراضي السوریة، أم القسم الجنوبي فیحتوي على مرتفعات 

م وتتفرع منها الجبال التدمریة التي تمتد  2.814 »جبل حرمون«قمة بها قمة  وأعلىحرمون 
  ) 2(.»بجبال عامل«في قلب البادیة السوریة وجبال أخرى تمتد في الجنوب اللبناني تعرف 

یزخر لبنان بمصادر وافرة من المیاه بفضل تلك السالسل الجبلیة، أولها اللیطاني الذي یجري 
د جریانه إلى األراضي السوریة، تیم  ي الذيفي األراضي اللبنانیة فقط، والثاني نهر العاص

ینظر الملحق ( قة مائیة باإلضافة إلى حقول میاه جوفیة ناتجة عن ذوبان الثلوج، مما یمنح طا
  )3() 86:ص 1:رقم

، ومیاه  3م ملیون 8600تنحصر مصادر المیاه في لبنان على األمطار التي تسقط بكمیة 
نهار مشتركة مع سوریا وفلسطین، وتقدر كمیة المیاه نهر داخلیا وثالثة أ 12طحیة منها س

، باإلضافة إلى المیاه الجوفیة إذ یقدر تصریف 3م ملیون 425السطحیة عموما في لبنان بـ 
، ویتوزع 3ملیون م 115، وتصریف الینابیع البحریة بنحو 3ملیون م 1150الینابیع الجوفیة بـ 

                                       
جامعة  كلیة اآلداب  ، الطبعة الخامسة، منشورات جغرافیة الوطن العربي الطبیعیة: علي حسن موسى، شاهر جمال آغا ) 1(

  .51، ص 2009دمشق، 
، 186، ص ص 2012األولى، مكتبة المجتمع العربي، األردن،  جغرافیة الوطن العربي، الطبعة: الجبالينبیل موسى  ) 2(

187.  
  .11، ص 2004لبنان المعاصر، المكتبة الشرقیة، بیروت، : جورج قرم ) 3(
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ات المنزلیة والصناعیة كما هو الحال في جمیع طلب المیاه في لبنان على الزراعة واالحتیاج
  )1(.الدول

  )2030- 1990(یوضح كمیة مصادر الموارد المائیة ومجموع استخدماتها :  01جدول رقم 
  

  2030  1990  السـنــة
  8.80  4.00  )ملیون(السكان 

      )ملیار متر مكعب(الموارد المائیة 
  8.600  6.600  األمطار 

  2.780  2.780  میاه سطحیة داخلیة
      میاه سطحیة دولیة من الخارج

  0.600  0.400  میاه جوفیة
      مصادر غیر تقلیدیة

  3.380  3.180  مجموع الموارد المائیة
      )3ملیار م(االستخدامات الحالیة واالحتیاجات المستقبلیة 

  0.900  0.240  منزلیة
  0.240  0.050  صناعیة

  1.620  0.669  ري
  2.760  0.959  مجموع االستخدامات المائیة 

  0.620  20221  )ملیار متر نكعب( الفجوة المائیة 
  

األمن المائي واألمن الغذائي العربي المیاه في شرق األوسط وشمال إفریقیا بدائل الحروب : زیاد خلیل الحجاز: المصدر
  .57، ص 2009والتنمیة، دار النهضة العربیة، بیروت، 

  

                                       
، 266، ص ص 2008وتأثیره على األمن المائي العربي، دار رسالن، سوریا،  يالنظام الشرق أوسط: عمر كامل حسن ) 1(

268.  
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ملم 8.600على األراضي اللبنانیة، وصل إلى  ن معدل هطول األمطارالمرفق فإ حسب الجدول
ملیون متر  3.180ن مجموع المیاه السطحیة منها والجوفیة تصل إلى إ، وعلیه ف1990في عام 

مكعب، وهي تتوزع حسب حاجات الفرد المنزلیة والصناعیة باإلضافة إلى الري، ومجموع هذه 
سوف  2030، أما إذا احتسبنا حاجات الفرد لسنة 1990في عام  0.950االستخدامات قدر بـ 

معدل الموارد المائیة، الحالیة یختلف عن التقدیرات فإن ترتفع نسبة المیاه المستخدمة، إذن 
جلب األنظار إلیه، خاصة مع التغییر في  إلىالمستقبلیة، وقد أدى الموقع االستراتیجي للبنان 

األوسط، وبروز إسرائیل إلى الوجود، منتهجة سیاسة عدوانیة  المستجدات الحاصلة في الشرق
توسعیة على حساب الدول المجاورة منها لبنان، فقد كانت األطماع الصهیونیة في المیاه 

بحیث طالبت النخبة الصهیونیة وضع المیاه اللبنانیة ضمن  1919اللبنانیة واضحة منذ 
نهر «حر المتوسط، وتتبع مصادر المیاه لتشمل أولویاتها، بترسیم حدود شمال فلسطین عند الب

الكبرى  االستعماریةشماال، لكن صراع القوى  »جسر القرعون«كله إلى غایة  »اللیطاني
بقاء نهر اللیطاني ضمن حدود لبنان،  »فرنسا، بریطانیا« ٕ أدى إلى ترسیم حدود فلسطین وا

عن  )1(.د أعرب بن غوریونوألهمیة اللیطاني فإن إسرائیل كانت واضحة بشأن أطماعها، فق
  )2( .)87ص 2:ینظر لملحق رقم ( »أن جعل اللیطاني حدود إسرائیل الشمالیة«أطماعه بقوله 

لم تكن المیاه هم إسرائیل الوحید بل تجاوزتها إلى األراضي اللبنانیة، فقد عملت إسرائیل على 
احتالل مزارع شبعا التي تعتبر جزءا من األراضي اللبنانیة، والتي تقع في الجزء الجنوبي 

وتضم مزارع شبعا أربع عشرة مزرعة، وبرغم سیطرة إسرائیل على  »منطقة عرقوب«الشرقي من 

                                       
الیة الصهیونیة في مرحلة تأسیس دولة إسرائیلهو من طالئع الحر ): 1973- 1886(بن غوریون ) 1( ّ ، ومن مؤسسي كة العم

أرض "وقد اصدر كتابه المعروف " یهوذا بالدم والنار سقطت یهوذا وبالدم والنار ستقوم"منظمة هاشومیر اإلرهابیة وكان شعارها
لبنان في : فادي أحمد أبو حسان: ینظر.(الذي اعتبر فیه أن متصرفیة جبل لبنان هي الحدود الشمالیة للدولة الیهودیة" إسرائیل

 ).47، ص]ت.د[،]ب.د[،]ن.د[دائرة المشروع االستراتیجي اإلسرائیلي،
، ص ص 1996، األوروبیة، مركز الدراسات العربیة األولى، الطبعة لمیاه العربیةفي ا اإلسرائیلیة اإلطماع: جورج المصري ) 2(

78 ،80.  
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اإلسرائیلیة من -والمسح الجغرافي للحدود اللبنانیة )1(إال أن اتفاق بولیه نیوكومب ،المنطقة هاته
یثبت أن مناطق العرقوب ومزارع شبعا هي ضمن األراضي  1949كانون األول  15إلى  5

 )2(.اللبنانیة

  طار السكاني اإل-1-2

والمیوالت لكل فئة، مما ینجم  العدد والسن: تتم دراسة التركیبة السكانیة وفق عدة عوامل منها
عنها ترابط وتفوق ونمو إذا كانت هناك عالقة في التاریخ والدین والتوجه السیاسي، أو تناحر 
إذا كانوا شیعا مختلفة في التوجهات، السیاسیة أو الدینیة، وخیر دلیل على ذلك ما حدث في 

نجر عنها من صراعات إوما  بته السكانیة دور في الحرب األهلیة اللبنانیة،یلبنان، فلترك
  )3(.وتناحرات

ال یمكن معرفة األغلبیة وتحدید الطبیعة السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة، إال إذا كان هناك 
إحصاء سكاني دقیق، وهذا ما لم یحدث منذ سنوات، حیث أدت التناحرات والحروب إلى عدم 

، المذهبیةد سكاني بسبب التعقیدات لم یتم إجراء أي تعدا 1932إحصاء عدد سكان لبنان، فمنذ 
   )4(.وقد شهد لبنان دوال معاركه هجرة قسریة مما أدى إلى صعوبة تحدید عدد السكان

تباینت واختلفت التقدیرات حول عدد السكان فهناك من قدرها  1975ومع اندالع الحرب األهلیة 
أصبح  1980، ومع حلول عام نسمة 2550000وهناك من قدرها بـ  نسمة، 2720000بـ 

                                       
، ممثل االنتداب بولیه، من قبل ممثل االنتداب الفرنسي الكولونیل 1922شباط  3وقع هذا االتفاق في : بولیه نیوكومب)  1(

: جان جورج دانیال: ینظر(وفلسطین من جهة أخرىالبریطاني نیو كامب، بهدف ترسیم الحدود بین لبنان وسوریا من جهة 
  ).  623، ص2002االتقیات العربیة اإلسرائیلیة، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دار نوبلیس، بیروت، 

  .223، 215، ص ص 2003قضایا العالم العربي، دار النهضة العربیة، بیروت، : محمد جابرسامیة  ) 2(
اللبنانیة وموقف الدولتین  األهلیةفي الحرب ) ، سوریا، منظمة التحریر الفلسطینیةإسرائیل( قلیمیةاإلدور القوى  :حسین قادري ) 3(

عبد  إشراف، العالقات الدولیة: نیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة قسممقدمة ل، مذكرة 1982-1975العظیمتین 
  .14، ص )1991-1990( العزیز جراد ، جامعة الجزائر،

  .12، ص المرجع السابق، لبنان: جورج قرم ) 4(
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نسمة، ومن خالل هذه اإلحصاءات المتباینة نستخلص غیاب إحصاء  3360000العدد حوالي 
  :رسمي دقیق، وعلیه البد من نورد توزیع سكان لبنان حسب السن ضمن الجدول التالي

  توزیع سكان لبنان حسب السنیوضح :  2الجدول رقم 

 %النسبة   عدد السكان  أقسام السن

 %14  148000  حتى سن الرابعة

 % 16  170000  سنة 11إلى  5من 

 % 20  213000  سنة 20إلى  12من 

 % 37  393000  سنة 50إلى  21من 

 %09  096000  سنة 65إلى  51من 

 %04  043000  سنة فما فوق 66من 

  

  .16سابق، ص المرجع الدور، : حسین قادري: المصدر

، حیث أن الذین تقل أعمارهم عن الشابةحسب الجدول المرفق فان سكان لبنان هم من الطبقة 
مما یعبر عن طاقة شابة تستطیع النهوض بطاقات الشغل، إال أنها  %87سنة یمثلون  50

س والمستشفیات والمرافق بنیة تحتیة في جمیع المجاالت جد معتبرة كالمدار  إلىتحتاج 
ویتحكم في توزیع سكان لبنان عدة عوامل منها المناطق الجغرافیة والتركیبة  .الخ..العامة

  :الطائفیة

 توزیع السكان حسب المناطق اللبنانیة - 

یتواجد سكان لبنان بكثرة في الواجهة البحریة السیما السفوح الغربیة للسلسلة الساحلیة والسهل 
الساحلي على عكس المناطق الداخلیة، التي یتواجدون فیها بنسب قلیلة، وقسمت الواجهة 

من لبنان  األكبرمحافظات بیروت ولبنان الشمالي وجبل لبنان والجزء  إلى إداریاالبحریة 
، أما الكثافة )88ص: 3ینظر الملحق رقم( )النبطیة، بنت جبیلصور،  صیدا، أقضیة(ي الجنوب
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 200-300" عالیة"و" قضاء المتن"، و2في كلم 300أكثر من ) بعبدا(العلیا فنجدها في قضاء 
الجنوب  أوفهي متوسطة سواء في الشمال ریة ، أما الكثافة في بقیة أقضیة الواجهة البح2في كلم

ینظر ( 2نسمة في كلم 20 - 100" جزین و مرجعیون"وقضائي " البقاع"وتتراوح في محافظة 
  )1().89ص :4للملحق رقم

 یوضح السكان حسب المناطق اللبنانیة:3الجدول رقم 

مركز   المحافظة
  المحافظة

مساحة 
  المحافظة

كیلومتر (
  )مربع

سكان 
المحافظة 

  )نسمة(
عدد السكان   االقضیة

  األقضیة

عدد 
القرى 
  األقضیة

لبنان 
  174  125.751  عكار  506.79  2كلم 2004  طرابلس  الشمالي

  52  162.496  طرابلس        
  43  53.128  الكورة        
  48  61.823  زعرتا        
  22  47.482  شیري        
  68  55.399  النیرون        

  114  60.679  جبیل  622.284  2كلم 1893  بعبدا  جبل لبنان
  92  67.536  كسروان        
  131  151.715  المتن        
  69  112.419  بعبدا        
  85  89.166  عالیة        
  122  131.769  الشوف        

                                       
  .235، ص 1975دار النهضة العربیة، بیروت،  في جغرافیة السكان،: محمد عبد الفتاح وهیبة ) 1(
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لبنان 
  الجنوبي

  102  80.000  صیدا  404.425  2كلم 2022  صیدا

  68  72.811  صور        
  98  48.007  حزین        
  59  59.771  النیطیة        
  41  60.621  بنت جبیل        
  30  53.921  مرجعون        
  18  29.294  حاصبیا        

  29  21.246  الهرمل  320.967  2كلم 4232  زحلة  لبقاع
  78  111.040  بعلبك        
  45  106.498  زحلة        
  37  52.255  جب جنین        
  62  29.928  راشیا        

  بیروت
  بیروت 

عاصمة (
  )لبنان

  298.129  2كلم 19
-  -  -  

مجموع 
  لبنان

-  16.170 
  2كلم

2.151.884  
-  2.151.884  1.653  

  

لبنان دراسة في الجغرافیة الطبیعیة، دار النهضة العربیة، : العینین أبوأحمد حسن سید : المصدر 
  .23، ص  1980بیروت،

سكان لبنان مقسمون حسب المحافظات، كل محافظة  أنحسب الجدول المرفق نالحظ 
سكان لبنان یرتكز في المدن  أنعدت قرى، وهنا نالحظ  إلىعدة أقضیة منها  إلىمقسمة 

الكبرى كبیروت وطرابلس صیدا أو المدن الساحلیة، وعلیه فان مجموع سكان لبنان في المدن 
  .نسمة 1.653نسمة وعدد سكان القرى  2.151.884یقدر بـ 
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اللبنانیة سنة  األهلیةعلى الجنوب اللبناني، واندالع الحرب  اإلسرائیليوقد كان االعتداء 
في التوزیع السكاني، وزیادة الهجرة السكانیة خاصة بعد امتالك الوسیلة العسكریة زعزعة  1975

 إلىأدى  ممامن قبل معظم التنظیمات السیاسیة والدینیة وسیطرتها على مدن وأحیاء معینة، 
نزوح المواطنین من تلك المناطق الغیر منتمین إلیها طائفیا أو سیاسیا، وهكذا أصبحت الحرب 

  )1(. مهما في توزیع سكان لبنان حسب انتماءاتهم المذهبیةاألهلیة عامال

  : توزیع سكان لبنان حسب الطوائف- 

للتنوع الطائفي المذهبي في لبنان دور مهم في األحداث الكبرى التي أثرت سلبا أو إیجابا 
  :ومن هنا یأتي التقوقع الطائفي لسكان لبنان حسب الجدول التالي، " بلد أرز" في تاریخ 

  ع السكان حسب الطوائفتوزی: یوضح : 4الجدول رقم 

  الطوائف اإلسالمیة  الطوائف المسیحیة
  طوائف أخرى

 %الطائفة %الطائفة %الطائفة %الطائفة 

    30.8السنة   6.2األرمن   29الموارنة 

  10الروم االرتودكس  % 1
فئات مسیحیة 

  2.2أخرى 
) الموحدون(الدروز 

6.3  
  18.2الشعبة 

        6.3الكاثولیكیة الروم 
    45.3النسبة العامة للطوائف اإلسالمیة  % 53.7النسبة العامة للمسیحیین 

  

  .240سابق، ص المرجع الفي جغرافیة،  :عبد الوهاب وهیبة: المصدر

                                       
  .18، ص المرجع السابق دور ،: حسین قادري)  1(



 جغرافیة لبنان وأوضاعھا قبیل الحرب األھلیة:                                                                            الفصل التمھیدي
 

18 
 

نسبة المسیحیین من كل الطوائف مرتفعة، على عكس  أننالحظ من خالل الجدول المرفق 
 إلى باإلضافةهذا االعتقاد بعد ضم المهاجرین من المسیحیین لسكان لبنان  ویأتيالمسلمین، 

تفوقت الطائفة  األساس، وعلى هذا األولىلبنان عقب الحرب العالمیة  إلىقدوم األرمن 
  .اإلسالمیةالمسیحیة على الطائفة 

ة نظرا المتعلقة بالتقسیم الطائفي في لبنان على الكثیر من السلبی اإلحصاءاتلطالما دلت 
كل طائفة تنحاز في  أن إلىص لخل الالحقة بین الطوائف، ونللتضارب الذي حصل في المراح

النظر في  إعادة إلىیهدف " موسى الصدر" فإحصاءلنفسها لغرض سیاسي،  إحصائیاتهاتقدیر 
الموارنة  أنفیؤكد " الكتائب"من ثم توزیع المناصب السیاسیة واإلداریة، أما  االنتخاباتقانون 

ن لبنان یحتوي على إمازالوا متفوقین عددیا و بالتالي یبقي الوضع على ما هو علیه و لإلشارة ف
میة موزعین الطوائف إس 5طائفة مسیحیة و 11طائفة واحدة یهودیة صغیرة الحكم و 17

   )1( :كاآلتي

   :أهمهاوهي تتكون من فرق متعددة  :الطائفة المسیحیة –

و یتمركز الموارنة بالتحدید في  امتیازا أوتعتبر الطائفة األكثر نفوذا : الطائفة المارونیة –أ 
  .جبل لبنان

تتوزع هذه الطائفة في كل من العاصمة بیروت وزحلة وهي : طائفة الروم الكاثولیك –ب 
  .الطائفة المسیحیة األكثر عددا بعد الموارنة

كسیة ا مثل الطائفتان األرمنیة األرثوذیلة في حجمهالطوائف المسیحیة المتبقیة فهي قل أما
  )2( .الخ... یة والسریانیة والالتینیة تنالكاثولیكیة و البروستا واألرمنیة

                                       
  21، ص المرجع السابقدور ، :  حسین قادري ) 1(
  . 49،50، ص ص 2011المیسرة، عمان،  الحدیث والمعاصر، دار العربریخ تا: زین العابدین بن شمس الدین نجم ) 2(
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  :وهي كاآلتي: الطوائف اإلسالمیة- 

ویتوزع الشیعة في الجنوب اللبناني وسهل  ،)1(یطلق علیها لقب المتاولة: عةیالطائفة الش  - أ
 .من حیث التعداد السكاني % 24و البقاع وبعلبك والهرمل ویمثلون 

یتمركز غالبیة السنة في شمال لبنان، وبالتحدید في طرابلس باإلضافة : الطائفة السنیة –ب 
  .تواجدهم بمدن الساحل إلى

ظهرت هذه الطائفة في القرن الحادي عشر في الجنوب اللبناني نتیجة : الطائفة الدرزیة –ج 
اندماج طوائف من الشیعة واإلسماعیلیة وغیرها، وتوسعت هذه الطائفة شماال باستثناء 

وتمثل هذه  ،واستولى الدروز على منطقة الشوف في عهد الحروب الصلیبیة ،الساحل والبقاع
 )2(.الخ... الطائفتان العلویة واإلسماعیلیة  إلىجموع السكان باإلضافة من م % 07الطائفة 

ن الطابع الممیز للبنان هو التنوع الطائفي، وهذا التنوع القدیم ناتج بسبب أمما سبق یتضح ب
ع ثقافي عربي ممزوج بطابع انصهارها مع الحضارات المتعاقبة علیها، ولذلك فإن للبنان طاب

الهویة السیاسیة التي تنادي بها  حول الداخلیةهذا ما جعله یمر بالعدید من األزمات غربي، 
 )3(.كل طائفة

  

                                       
شوقي أبو : ینظر( ن ولیا لعليك: ي لبنان و قیل سمو بذلك لقولهملقب یطلق على الشیعة جبل عامل و بعلبك ف: المتاولة ) 1(

  .) 300، ص 2011في، الجزائر، األولى، دار الو ربیة اإلسالمیة الفرق والمذاهب اإلسالمیة، الطبعة اعالحضارة ال: خلیل
، ص ص 2004ار النهضة العربیة ، بیروت، د،  1516- 1515نان الحدیث،تاریخ لب:عمر عمر عبد العزیز ) 2(

13،16،17 .  
  . 181، ص 2011الطبعة األولى، دار الحامد، عمان،  تاریخ الوطن العربي،: الفاعوري إبراهیم ) 3(



 جغرافیة لبنان وأوضاعھا قبیل الحرب األھلیة:                                                                            الفصل التمھیدي
 

20 
 

  اللبنانیة األهلیةأوضاع المنطقة قبیل الحرب  -2

 السیاسیة األوضاع-2-1

ما لها لما قبل االستقالل  إلى، البد من العودة 1975السیاسیة اللبنانیة قبیل  األوضاعلدراسة 
، وذلك بسبب القوانین والدساتیر التي فرضها االنتداب الفرنسي األخیرةمن تأثیر في الحرب 

  .على لبنان

والتي  )1(عمل االنتداب الفرنسي على ضرب الوحدة الوطنیة عن طریق تعمیق النزعة الطائفیة
الرئاسة  إسنادالیوم وذلك برسم المعالم السیاسیة من خالل  إلى یعیشها ال یزال لبنان

ورئاسة مجلس " للسنة"ومنحت رئاسة الوزراء  )2(.خصوصا" الموارنة"عموما و" للمسیحیین"
، أما نیابة رئاسة الوزراء فهي امتیاز الروم االرثودكس وقسمت المقاعد الوزاریة "للشیعة"النواب 

 اإلدارةسائر الطرائف األخرى، بینما حصص  واألرمنبطریقة محسوبة للدروز والكاثولیك 
والقضاء فتتوارثها كل طائفة كابرا عن كابر، وقد تمسك المسیحیون بهذا التقلید كضمانة لهم 

الفرنسي  االنتدابضمانة المسیحین تحل محل ضمانة "وذلك على حد تعبیر أحد قادتهم أنه 
  )3(".االستقاللإنها صمام األمان  وخط الدفاع األخیر عن ... 

فقد تمكن الشعب اللبناني من لبنان،  إلىإعادة الحیاة الدستوریة ورغم رفض السلطة الفرنسیة 
فر باألغلبیة المطلقة فیها العناصر الوطنیة ظانتخابات حرة في لبنان، والتي  إجبارها على إجراء

كأول رئیس ) 1950-1890(الخوري  بشارةالمعادیة للسیاسة الفرنسیة، وكانت نتیجتها 
-   1894( حریاض الصلالدكتور ، و االستقاللفي عهد  شعبجمهوریة منتخب من قبل ممثلي ال

                                       
ھي شكل من أشكال التحزب وھي في العدید من الحاالت تتناقض مع الدیمقراطیة، كما أنھا تعني الشمولیة في : الطائفیة)  1(

 : Ziad Hafez: ینظر.(جوھرھا بحیث تمنع تمثیل كافة المواطنین وتحد من الرغبة في االستقاللیة إضافة إلى تعمیق العنصریة
‘la rente et le confessionnalisme au Liban’, confluence méditerranée, n°70 (mars)2009, P100).(  

  .225،ص 2011تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، دار المسیرة، عمان، : زین العابدین شمس الدین نجم ) 2(
  .18، ص 1979، بیروت، یسیر لبنان، دار الطلیعة أین إلى: نعمان عصام ) 3(
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قرار دون موافقة  يأ إصدارواجهت عقبة عدم قدرتها على  لكنهارئیسا للوزراء، و  )1951
حتى تتمكن من  إشرافهاتحت  واإلدارةالمندوب الفرنسي، مما دفع لبنان المطالبة بنقل المصالح 
فساد عدم ثقة بینهما، وعلیه تألفت  ،ممارسة سیاستها العامة، فرفضت السلطات الفرنسیة ذلك

 إشارةغاء أي لجنة برلمانیة في لبنان للنظر في تعدیل الدستور، قضت هذه التعدیالت بإل
لالنتداب في الدستور واثبات السیادة للبنان الوطنیة، وعلى الفور وقعها رئیس الجهوریة ونشرت 

حتى ال یتمكن الفرنسیون من تقدیم أي اعتراض علیها رغم  الجریدة الرسمیة في الیوم التالي
الذي دفع  األمرببطالنها لعدم االتفاق مع فرنسا بهذا الخصوص،  المقیم الفرنسي إعالن

 )1("إمیل أده"الوزراء، وتنصیب  وأعضاءالقبض على رئیس الجمهوریة  إلىالسلطات الفرنسیة 
 إلى أدىالذي  األمررئیس الجمهوریة، وكذا تعطیل المجلس النیابي وتعلیق العمل الدستوري 

جراءاتفعمدت فرنسا على اتخاذ تدابیر  ،لبنان إنحاءاندالع مظاهرات وطنیة في مختلف  ٕ  وا
زاء ذلك احتج كل من العراق ومصر والوالیات المتحدة وبریطانیا على  ٕ قاسیة ضد اللبنانیین، وا

الخوري  بشارةتعید الرئیس  نأبیان قررت  إصدار إلىفرنسا  فاضطرتالوضع القائم في لبنان، 
  )2(.مناصبهم إلىوالوزراء اللبنانیین 

ضرورة االتفاق لرسم المعالم السیاسیة للبنان  إلىالخوري ورفیقه ریاض الصالح  بشارةوقد سعى 
رئاسة  إسناد أحكامهواهم  ،"المیثاق الوطني"االتفاق في  االمستقل، وقد تمثلت خالصة هذ

الجمهوریة للمسیحیین الموارنة ورئاسة الوزراء للمسلمین السنة ورئاسة مجلس النواب للشیعة، 
المناصب العسكریة والمراكز القضائیة  لیشملبین مختلف الطوائف ووازن المیثاق الوطني 

                                       
وقد  1.ع.من أصل سوري مسیحي، عمل كمحام، وكان ناشطا على المسرح اللبناني منذ ح) : 1949-1883(إمیل اده )  1(

رئاسة  إلىوصل  أن إلىكان عضو في مجلس النواب اللبناني ثم رئیسا للمجلس ثم عضو مجلس الشیوخ ثم رئیسا للوزراء 
 19شرة، السبت ا، السنة الع478العدد  ،مجلة المستقبل: "أحادیث من الماضي": نظر نجیب الریسی( الجمهوریة اللبنانیة 

  .54، 53، دار الصحافة، بیروت، ص ص 1986ابریل 
،ص ص 1980،مركز الدراسات اإلرشاد ،بغداد ،1958_1941 العربیة العراق والسیاسة:جهاد مجید محي الدین)2(

359،396،400.   
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وبالرغم من انه اتفاق عرفي ظل محافظا على عالقات الطوائف الدینیة ومرجعا یعود  واإلداریة،
الخوري وریاض الصالح على عدم تجدد  بشارةاللبنانیون لتهدئة أزماتهم، واتفق كل من  إلیه

اده للحكم، قام الرجالن  إمیل إلعادةت الخالفات الطائفیة والتصدي للمؤامرة الفرنسیة التي سع
المیثاق على  بني األساسن فیما بینها، وعلى هذا ز توا إقامةبتحدید العالقة بین الطوائف بقصد 

  )1(.الطائفیة إلغاءفكرة التوازن ال على 
وعلیه تكریس الوضع الطائفي بلبنان من خالل نص الدستور، ومن أهم مواده التي رسخت 

والتي نصت على توزیع المناصب الرئاسیة حسب الطوائف اللبنانیة،  )95(ادة الطائفیة هي الم
بصورة مؤقتة والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في «:  95وجاء في المادة 

 »ضرورة اإلضرار بمصلحة الدولة إلىیؤدي ذلك  أن، دون اريز الو الوظائف العامة والتشكیل 
ممارستها من قبل اللبنانیین جعلها  أن إالرفیة ومؤقتة ظوبالرغم من أن هذه المادة جاءت بحالة 

زاد في ترسیخ الطائفیة هو قانون االنتخاب الذي  ولعل أهم ما مادة دائمة في الدستور اللبناني،
استمرار  أنالتعدیالت التي أدخلت علیه إال  ضاالستعماریة في صیاغته رغم بع اإلدارة أسهمت

التعدیالت لم تكون  أنطابعها الطائفي مقارنة بفترة ما قبل االستقالل مازال قائما مما یدل على 
  )2(.سوى تعدیالت شكلیة

 25في   ن أوضح مثال على فساد النظام السیاسي یتجلى في تزویر االنتخابات النیابیةبأنرى 
 إلدارةالجذري حتى یكون هناك تمثیل فعلي  باإلصالحومطالبة كمال جنبالط   1947 أیار

لغاءالناخب مجددا اهتمامه بإصالح النظام  ٕ التمثیل الطائفي من الدستور وقانون االنتخاب  وا
لقد  «: تأزم في الداخل اللبناني وعبر جنبالط عن حساسیة الوضع اللبناني كما یلي أيلمنع 

                                       
  .202، ص 2012بیروت، التاریخ السیاسي للوطن العربي، منشورات الحلبي، : خلیلحسین  ) 1(
، ص 2010النهضة العربیة، بیروت،  مشكالت بناء الدولة الحدیثة في لبنان والوطن العربي، دار:خالد مصطفى مرعب ) 2(

  .105، 103ص 
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والیوم صار الظلم أكثر حدة وأكثر تصاعدا،  )1( .السیاسیة الطائفیة إلغاءكان الفرنسیون یریدون 
رى االتفاق على كافة األسس الهامة فیه من قبل جمیع قد جوأخیرا مشروع قانون االنتخاب كان 

هي من تعدیله في أقرب وقت، وكذلك فإن تنن أناللبنانیة بما فیها حزب الكتائب ویجب  األحزاب
توضع على  أنالمساواة بین المواطنین یجب یبقى جامدا متحجرا، وان  أنالدستور ال یجوز 

  )2(»نكلف لجنة من المحامیین لوضع مشروع دستور جدید أنأسس صحیحة ولذلك یجب 
فر بوالیة ثانیة، وعلى اثر ذلك قاوم ظدستور في عهد كمیل شمعون لل وقد تم تعدیل

جراءاتالمواطنون هذا االتجاه، فاتخذت الحكومة تدابیر  ٕ ظهور  إلىقاسیة ضدهم مما أدى  وا
، ثار 1958صاحب جریدة التلغراف عام " المتنينسیب "أزمة داخلیة، وبعد اغتیال الصحفي 

الرأي العام واتهمت الحكومة بتدبیر الجریمة كمقدمة الغتیاالت أخرى، وكاحتجاج على سیاسة 
عام حتى یعزل كمیل شمعون،  بإضرابالقیام  إلىالحكومة دعت جبهة االتحاد الوطني اللبناني 

رهاببرقابة الصحافة  أثرهاقامت الحكومة على  ٕ ، ومع تمادي الحكومة اإلضرابالشعب وحل  وا
باستعمال العنف تشكلت منظمات المقاومة الشعبیة المسلحة التي سیطرت على مساحات واسعة 

الحكم فقد وجهت حلول لألزمة اللبنانیة وتمسكها ب إیجادمن لبنان، ومع عجز الحكومة على 
  بعض قواتها العسكریة إرسالالجمهوریة العربیة المتحدة وطلبت من الدول العربیة  إلىاتهامات 

 إلىوحت الدول الغربیة أللدفاع عن سالمة وصیانة سیادته واستقالله من التدخل الخارجي، كما 
الحكومة، ومع  ، وهذا ما قامت بهاألمنمن مجلس  األجنبيالحكومة اللبنانیة بطلب التدخل 

لحاحها للطلب من و ضعف الحكومة  إلى أدتالتي  األسبابتفاقم  ٕ التدخل الفوري  األمریكانا
قاعدة  إقامةالحقیقیة في  األمریكیینلذلك ومن هنا اتضحت نوایا  األخیرةاستجابت هذه 

                                       
كونه یعد شكل من أشكال ئفیة السیاسیة نتائج سلبیة في الواقع إلى انه ینظر من جهة قانونیة اتحمل الط :ئفیة السیاسیةاالط  ) 1(

  :ینظر(التنظیم السیاسي للمجتمع، حیث یتم تنظیم جهاز الدولة على أساس اإلرث التاریخي والدیني للمؤسسات، 
Charbel Nahas : le confessionnalisme au Liban, de fonctionnement discursif et idéologique 
vers une position du problème, école des hautes, études en sciences sociales,Liban,1980, p13). 

  .65، 62، ص ص 1985الطبعة الثالثة، دار الفرابي، بیروت،  الكبیر، التحديكمال جنبالط : نبیل هادي ) 2(
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عادةلالستعمال في لبنان  ٕ الحكم الشرعي الهاشمي للعراق ونظرا للتجاوب الكبیر  بین الثورة  وا
في لبنان وحاولت الوالیات المتحدة تبریر وجودها  األمریكيالعراقیة والقومیة العربیة قبع الجیش 

  )1(.فیه لغرض صیانة لبنان

 السیاسیة التي ینبع األحزابطبیعة النظام السیاسي اللبناني فان بروز  إلى باإلضافة
توجهها على أساس طائفي، والتي تعمل على ترسیخ الطائفیة وجعلها في صراع مستمر مع 

یمین ویسار، وتمثلت  إلى األحزابالنظام المعمول به قسمت بذلك  بإلغاءالتي تنادي  األحزاب
 أما، )الخ...، الكتلة الوطنیةاألحرارالكتائب، الوطنیون (المحافظة الیمینیة في  ابز األح
الحزب التقدمي االشتراكي، الشیوعي البعث العربي (لرادیكالیة الیساریة فتمثلت في ا ابز األح

، والتي اختلفت حول النظام السیاسي اللبناني حیث دعت ...)االشتراكي، التنظیمات الناصریة
على التوزیع الطائفي للمقاعد النیابیة بینما تدعوا  واإلبقاءتكریس الطائفیة  إلىالیمینیة  األحزاب
  )2(.الطائفیة واعتماد التمثیل الحزبي والعلماني إلغاء إلىالیساریة  األحزاب

اللبنانیة حول التصحیح الدستوري وقانون االنتخاب بل  األحزابلم یبق الصراع بین 
توسع لیشمل التواجد الفلسطیني في لبنان، والذي شكل مع الحركة الوطنیة اللبنانیة قوة مشتركة 

وعلیه سعت هذه  ،الیمینیة االنعزالیة األحزابتشكل خطرا على  أصبحتالتي لبنانیة فلسطینیة، و 
ضرب الحركة الوطنیة اللبنانیة التي تهدد امتیازاتها الطائفیة والطبقیة وسحق المقاومة  األخیرة

الفلسطینیة التي تعتبر حركة تحرریة مناهضة للعنصریة والطائفیة، وهذا ما یفسر النظرة 
لبنان ذو الوجه المختلف ال یستطیع  أن رأتة تجاه القضایا العربیة حیث المسیحیة المارونی

، والبد للفلسطینیین احترام السیادة اللبنانیة وعدم اإلسالمیةتحمل نتائج المقاومة الفلسطینیة 
الیة المحافظة على مصالحها فسعت الستخدام القوة ز القیادة االنع أماالمساس بها، فكان 

                                       
، 164، ص ص 1958، مطابع فتى العرب، دمشق، ثورة العراق إلىومیة العربیة من معركة القناة قصراع ال: أمیل الغوري ) 1(

165 ،166.  
  .63، ص المرجع السابق،  أین إلى :عصام نعمان ) 2(
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قف لصالحها ضد المقاومة الفلسطینیة وحلیفتها الحركة الوطنیة اللبنانیة، العسكریة لحسم المو 
التي أثبتت تعذر الفریق " عین الرمانة"ثم  مجزرة " معروف سعد" المؤامرة بمقتل  وبدأت
أحسن حلیف لیقابلها فریق القوة الوطنیة  إسرائیلوجدت في  أنهاالي لحسم الصراع، إال ز االنع

  )1(.لفلسطینیةالمتحالف مع الثورة ا

السیاسي  اإلصالحوبالمقابل كانت القوى الوطنیة والتقدمیة في صراع حول ضرورة 
مشاركة الشعب العربي في كفاحة التحرري، ویتجلى ذلك من خالل  إلىواالجتماعي اللبناني 

نشاء  ٕ ومناصرة الشعب الفلسطیني، فالقوى الوطنیة " القوة الثالث"اقتراحه توحید الهدف العربي وا
الداخلیة بل عملت على حمایة ومناصرة المقاومة  باإلصالحاتوالتقدمیة لم تقتصر مطالبها 

  )2(.الفلسطینیة

أت القوى االنعزالیة هذا التالحم بین المقاومة الفلسطینیة والحركة في خضم ذلك ر 
الوطنیة قد یقضي نهائیا على الوجود الحر للطوائف المسیحیة، خاصة مع اندالع الثورة 

التحالف مع العدو الصهیوني بهدف  إلىموالیة لها، كل هذا دفع بحزب الكتائب  اإلسالمیة
الذي  األمرواللبناني والمقاومة الفلسطینیة  اإلسالميمن التیار " المسیحیین الموارنة"حمایة 

 )3(.أدخل لبنان في صراع طائفي مقیت

  :الوضع االقتصادي-2-2

ني ربط االقتصاد اللبنا إلىسیاسة التبعیة للغرب التي ورثها لبنان منذ عهد االنتداب  أدت
للسیطرة " للموارنة"خالل تواجدها في لبنان الفرصة  األخیرةباالقتصاد الفرنسي، وقد أعطت هذه 
، مما جعلت الطائفة المارونیة على رأس الهرم، أنواعهعلى القطاع االقتصادي بجمیع 

                                       
  .55، ص ]ت.د [الطلیعة، بیروت، ، دارفي الخریطة االمبریالیة الجدیدةلبنان : محمد طي ) 1(
  . 80 صسابق، ال ، المرجعكمال: نبیل هادي ) 2(
  . 125 سابق، صالمرجع لبنان ، ال: جورج قرم ) 3(
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تحتها وهذا ما جعلهم في صراع مع الطائفة المارونیة البرجوازیة التي ارتمت  األخرىوالطوائف 
التي تسعى للسیطرة واستغالل  الرأسمالیةاالمبریالیة مما جعل لبنان یدور في فلك  أحضاني ف

  )1(.اإلنتاجیةاالقتصاد اللبناني، وهذا لم یسمح بنمو القطاعات 

والتبعیة للدول  اإلهمالراعة ز لم تحظى الزراعة باالهتمام الكبیر على عكس التجارة فقد عانت ال
، لتدهور بشكل )1946(عام  %22الزراعیة تمثل  األراضينسبة  أنالمنتدبة، وبالرغم من 

عام  %9أقل من  إلى) 1964(عام  %12 إلى) 1948(عام  %20 إلىمستمر لیصل 
القطاع الزراعي كان األكثر تدهورا عكس الصناعة التي شهدت  أن، وهذا ما یؤكد )1974(

نهوضا نسبیا في عهد االنتداب حیث بلغت نسبة مساهمة الصناعة اللبنانیة في الدخل القومي 
القطاع التجاري الذي  إلى باإلضافة) 1974(عام  %16.7 إلىلترتفع ) 1948(عام  14.5%

طاعات التي نالت التشجیع الكامل من الفرنسیین، لقي تأیید من قبل االنتداب كأحد ابرز الق
لبنان یقوم بدور الوسیط بین المنتوجات  وأصبحاستطاع مرفأ بیروت استقبال وبعث كافة السلع، 

  )2(.العربیة واألسواقالغربیة 

كبیرة لقطاعي الصناعة والزراعة  أهمیةعلى هذا المنوال سار لبنان بعد االستقالل فلم یعطي 
مقابل القطاع الخدماتي والتجاري، حیث بلغ  %9.2و  %13.6 إلى 1970ام التي وصلت ع

تجارة الموقع الجغرافي عبر البر أو البحر  إحیاءومما ساعد على  %50الناتج القومي  إجمالي
من جهة أخرى، لذلك فان أي تأزم في  واألردنبین لبنان ودول الخلیج من جهة وسوریة 

الحدود وتكدیس السلع، وعلیه فقد قامت مشروعات  إغالق إلىالعالقات بین الدول یؤدي 
 إلى اإلضافةبخلیة حالت دون ذلك االسیاسیة الد األزمةخاصة بتطویر الموانئ اللبنانیة، لكن 

                                       
  .32، 30، ص ص المرجع السابق ،لبنان: محمد طي ) 1(
  .61، 59، 57، ص ص المرجع السابقمشكالت، : خالد مصطفى مرعب ) 2(
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ترجمة الصراع الطائفي وهذا ما  التخلف الذي عاناه القطاع الزراعي في الجنوب الذي یعتبر
 )1(.انأدى إلى إجهاض التنمیة االقتصادیة بلبن

كان دور بیروت التجاري في المنطقة ساعد على قیام االقتصاد اللبناني كونه یمثل حلقة  إذا
التغییر  أنالسلع الخارجیة والداخلیة، فان ذلك لم یتوقف على هذا الحد بل  رأسمالوصل بین 

المصارف  إلى األجنبيالحاصل في الحركة الرأسمالیة وتدفق نفوذ النفط العربي ورأسمالي 
اللبنانیة التي شهدت تنمیة في القطاع المصرفي، واعتمدت البرجوازیة التجاریة في لبنان على 

الداخلي من حرف وزراعة بلبنان  أوالخارجي  اإلنتاجدون مساهمتهما في  إنتاجیینمركزین 
والعالم العربي، وقامت البرجوازیة على دور الوساطة التجاریة مقابل العمولة، وهو ماساهم في 

عام  %40تدهور الزراعة اللبنانیة، وقلة الید العاملة من  إلى باإلضافةتطویر اقتصاد هش 
وسائل التقنیة  وذلك بسبب سیاسة الدولة وضعف 1980عام  %15أقل من  إلى 1960

 باألسواقاالقتصاد اللبناني  إلحاقالزراعیة، أما القطاع الصناعي فقد شهد انخفاضا بسبب 
  )2(. الرأسمالیة العالمیة

ونرى بان أوضح مثال على سلبیة االقتصاد اللبناني خاصة في الشطر الغربي من العاصمة 
الذي یعتبر الركیزة  األمنيالجانب بیروت یتجلى في عدة عوامل منها المناخ السائد وبالتحدید 

ألي نشاط اقتصادي مهما كان حجمه ونوعه وبفقدان هذا الجانب خاصة بالشطر  األساسیة
هذا  أنالغربي، انتشار ظاهرة السالح واالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والواقع 

                                       
  .269، 267، ص ص السابق مرجعالالتاریخ ، : حسین خلیل ) 1(
، مصر، األهرام، مؤسسة 1983، اكتوبر74، العدد مجلة السیاسة الدولیة،"مستقبل االقتصاد اللبناني: "عبد الفتاح جبالي ) 2(

  .19، 18ص ص 
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الداخلي جعل أصحاب المحالت والشركات والمؤسسات غیر قادرین على التكیف  األمنيالفلتان 
  )1(.مع الوضع

التسیب الذي عم المؤسسات الرسمیة  إلىالضعف الحاصل في القطاع االقتصادي راجع  أن
المتعلقة بالتنظیمات  اإلداریة األموروجعلها تعاني من صعوبات منها عدم قدرتها على تسییر 

تأزم الوضع السیاسي، ودخول لبنان في صراع مما انعكس سلبا  إلىجع هذا كله الداخلیة، ویر 
  )2(.على الوضع االقتصادي

وبالرغم من السلبیات الحاصلة فقد مر االقتصاد اللبناني بتطورات نوعیة، تبعا للموارد الطبیعیة 
مزید من االعتماد  إلىالبشریة المتیسرة، وأدى هذا التطور الحاصل بلبنان  واإلمكانیاتالمتاحة 

الدول العربیة، المصدر  وأسواق أسواقهعلى الخارج وتبعیة للدول الصناعیة الكبرى الذي تمثله 
، الدعم الكامل للمشاریع التي األوروبیةالحیوي لتصریف صادرات لبنان، وعلیه فقد قدمت الدول 

االتفاقیات المشتركة، هي تلك  بأوروبالبنان وعالقتها  أهمیةما یؤكد  إلقامتهاتسعى لبنان 
المشتركة عام  األوروبیةكان یعرف بالسوق  ما أي األوروبيویتمثل أول اتفاق مع االتحاد 

  )3(.والمتوسطیة األوروبیة، لتتولى عدة اتفاقیات بصدد تعزیز عالقاته مع الدول 1966

تأزم  ودالتبیان الطائفي لم یكن المؤثر الوحید على الوضع اللبناني بل یع أنمما سبق یتضح لنا 
ومن بین  1975عام  األهلیةالوضع الى جملة من العوامل التي كان لها دور كبیر في الحرب 

   .التي كانت سببا مباشرا  في تأجیج الوضع السیاسیة واالقتصادیة األوضاعهذه هذه العوامل 

  

                                       
، دار 1984جوان  30، السنة الثامنة، السبت 184، العدد مجلة المستقبل، " اقتصاد بیروت الغربیة على كف عفریت" )  1(

  .46الصحافة، بیروت، ص 
 أكتوبر 13، السنة السابعة، السبت 348العدد : مجلة المعالم،"السیاسیة وانهیاره االقتصادي أزمته نلبنان یختنق بی" )  2(

  .58، بیروت، لبنان، ص 1990
  .499، 485ص ص  ، المرجع السابق،االتفاقیات:جورج دانیال جان ) 3(
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ووحدته  أمنهالساحة اللبنانیة، مستهدفة  إلىت النزاعات الداخلیة النائمة منذ القدم تعود أبد
عامال مؤثرا في الحیاة السیاسیة  أصبح، "للبنان الكبیر" الوطنیة والجغرافیة، فالتحول الدیمغرافي 

كل طائفة تحمل خصوصیات ثقافیة  أضحتاللبنانیة بسبب التباین في التوزیع الطائفي، حیث 
الدین ظل جزءا من  أنمختلفة رغم اعتراف الدستور اللبناني بمختلف الطوائف اللبنانیة، غیر 

هویة الطائفة والوالء السیاسي لها، الذي ساهم بدور غیر بسیط في تفجیر الحرب اللبنانیة 
من  1975اللبنانیة  األهلیةب اندالع الحر  إلى أدتالتي  األسباب إرجاعوتأجیج نارها، ویمكن 

  .خارجیة وأخرىداخلیة  أسباب إلى تقییمهاحیث 
  

  أسباب الحرب اللبنانیة ومجریاتها- 1
  :الداخلیة األسباب-1- 1

 1943ین الطائفي والحزبي للبنان، الذي عبر عنه المیثاق الوطني عام و التك أضحى
وذلك من  األهلیةبتوزیع السلطة بین الطوائف اللبنانیة، عامال رئیسیا في إذكاء حدة الحرب 

خالل الصالحیات الكبرى التي تولتها الطائفة المسیحیة المارونیة، على حساب الطوائف 
ثاق میثاقا طائفیا ولیس وطنیا خاصة بعد التحول الدیمغرافي ، وعلیه اعتبر هذا المیاألخرى

یحیین وجعلهم سمخاوف الم أثار، وتفوقهم العددي، هذا ما اإلسالمیةالذي شهدته الطائفة 
خاصة  اإلسالميكونه یمثل ضمانة لهم أمام الخطر  إلیهیتمسكون بالدستور اللبناني والرجوع 

انت التنشئة الطائفیة التي جسدها میثاق كبعد تعزیز التواجد الفلسطیني بلبنان، وعلیه فقد 
طرفین  إلىاألسباب التي ساهمت في تعمیق الشرخ بین اللبنانیین وانقسامهم  أهماحد  1943

  (1).متصارعین
  

                                                        
، واإلشهارتصال والنشر المؤسسة الوطنیة لال العربي، اإلقلیميالعربیة وتطور النظام -النزاعات العربیة: عبد القادر محمودي (1)

  .494، 493، ص ص 2001الجزائر، 
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السیطرة المارونیة  أن إالالتوازن بین جمیع الفئات اللبنانیة  وبالرغم من االتفاق على مبدأ
المارونیة في الحیاة السیاسیة، وذلك  األغلبیةظهرت جلیا من خالل تدخل الجیش اللبناني ذو 

فتدخل قائد الجیش فؤاد . 1952عند قیام ثورة الشارع اللبناني ضد الرئیس بشارة الخوري عام 
ت بفوز كمیل شمعون على االنتخابات الرئاسیة، التي انته واإلشراففتیل الثورة  إلخمادشهاب 

دور في التصدي للتیار اللبناني القومي المدعوم من  األخیربرئاسة الجمهوریة، وقد كان لهذا 
من اجل حمایة نفوذ الطائفة المارونیة ضد التیار  باألمریكان تهسوریة ومصر، وذلك باستعان

  (1).اإلسالميالیساري 
 ید مصدره الصراعات الطائفیة، وقد ساهمالتركیبة اللبنانیة الداخلیة تنطوي على ضعف شد إن

ظهور الزعیم الشیعي موسى الصدر بتغییر الداخل اللبناني، وقد عمل القائد على تعبئة 
التي سعت للمطالبة بحقوق هاته الطائفة " المحرومین" حركة بإنشاءالجماهیر من طائفته وذلك 

ب للتمرد ومناهضة الوضع القائم، المنبوذة من قبل النظام طوال السنین الماضیة، داعیا الشبا
لم تتمكن النزاعات  1920السلطة المنتدبة على لبنان منذ  إقامتهفالنظام الطائفي الذي 

الطائفیة بالرغم من  إلغاءوهو  الأالسیاسیة بعد االستقالل من تصحیح جوهره الرئیسي 
ذلك الشعور بالنقص لدى الطوائف  تأجیج ىإل أدىهذا ما . التعدیالت الحاصلة علیه

  (2).األخرى
لم تعرقل الطائفیة المسار السیاسي فقط، بل كان للوضع االقتصادي واالجتماعي نصیب من 

لبنان،  أجزاءالقانون الطائفي، المعتمد علیه حیث حصر النشاط االقتصادي في بیروت وبعض 
منها، وتزامن سیما الجنوبیة والجبلیة ال األخرىشبه عام في المناطق  إهمالن هناك كاوبالمقابل 

الحدودیة، وما ترتب عنها من نوح العدید من  على القرى اإلسرائیلیةهذا الوضع مع الهجومات 

                                                        
، 219، ص ص 2010، دار النفائس، بیروت، األولىالطبعة  دیات المعاصرة،حالعالم العربي والت: محمد رفیق الطیب  (1)

220.  
  .314، ص المرجع السابق، لبنان :جورج قرم  (2)
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بذلك الكثافة السكانیة خاصة بالعاصمة بیروت مما  رتفعتإفداخل المدن،  إلىسكان الجنوب 
  )1(.لحظة أیةبذلك لبنان مهددا بتصعید كبیر في  وأصبحانتشار الفقر والبطالة،  إلى أدى

ازداد الوضع سوءا بسبب ضعف وفشل المسؤولین اللبنانیین في معالجة الشؤون االقتصادیة 
واالجتماعیة نتیجة النقساماتهم السیاسیة الناجمة عن تلك القرارات الطائفیة المنبثقة عن میثاق 

1943.)2(  
اللبنانیون  أعطىلقد  «الجانب صرح تقي الدین الصلح عن مسؤولیة خراب لبنان قائال  افي هذ

في ظل العهدین العثماني والفرنسي ما تعطیه الشعوب من اجل االستقالل، لكنهم لم یعطوا 
الدولة والوطن المستقلین حقهما لیبقیا منیعین لیصمدا، لقد عامل اللبنانیون وطنهم كما یعامل 

رصید الوطن، فالحریة لم یعطوها حقها من الصیانة فبالغوا في من نیاء ثروتهم فأنفقوا ورثة األغ
 أوصلوهاحدود الفوضى، والدیمقراطیة توسعوا في ممارستها حتى  إلى أوصلوهااستعمالها حتى 

كانت  األفضلوتكافئ الفرص وطلب  واإلنصافحدود الفساد والزیف والعدالة والمساواة  إلى
  )3(.»إلیهایسعون  أهدافاهم شعارات أكثر مما كانت كلها في أیدی

سبب عدم سعي الدولة اللبنانیة في بع االقتصادي واالجتماعي في لبنان كما هو اقوعلیه فالو 
مؤسساتها، وذلك راجع للضغوط الناجمة عن التركیبة الطائفیة للبنان  إلصالحطرح رؤیة شاملة 

  )4( .والتشریعات والتي تجاهلت بدورها تلك القوانین
وجراء للسیاسیة التعسفیة المنتهجة من قبل النظام الطائفي القائم خرجت تظاهرة لصیادي 

على الشواطئ اللبنانیة من قبل  األسماكاألسماك في مدینة صیدا، احتجاجا على احتكار صید 
بجروح ثرها أصیب النائب اللبناني سعد معروف إالشركات الخاصة والمدعومة طائفیا، وعلى 

                                                        
، نجد األولى، الطبعة 2006حتى  1989التدخل الدولي في الشؤون اللبنانیة منذ اتفاق الطائف عام : یحي على العلي)   1(

  .59، 58، ص ص 2010طباعة والنشر، دمشق، لل

  .376، ص 2007، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، بیروت، قضایا العالم العربي ،القححسان )  2(

، السنة 384العدد  مجلة المستقبل، ،"لبنان مهدد بالزوال تعب العرب والعالم من وطن الحرب: "النصر مأعبد الكریم )  3(
  .20،21، دار الصحافة،بیروت، لبنان، ص ص 1984یونیو  30الثامنة، السبت 

  .56، ص السابق المرجعمشكالت ، :خالد مصطفى مرعب)  4(
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عام  األخیرغایة التفجیر  إلىحتفه، وهكذا تصاعدت وتیرة االعتداءات  إلى أدتخطیرة، 
1975.)1(  
نتقال منظمة التحریر إالتي هیأت للحرب منها  اإلشكالیاتالدامیة العدید من  األحداثسبقت 

، 1969عام  األردنيلبنان، وذلك بعد تصفیتها من قبل النظام  إلى أجهزتهاالفلسطینیة بكامل 
ومنذ ذلك الحین وجدت المقاومة الفلسطینیة في لبنان الحریة التي فقدتها في البلدان العربیة، 

 األحزابتحریر فلسطین انطالقا من لبنان، هذا ما أثار رد فعل  إلىوسعت من خالل هذا 
ستعمال إتسیطر على البالد من خالل  أنالمقاومة الفلسطینیة تحاول  أنالمسیحیة التي رأت 

الحجة لضرب لبنان للرد على  إسرائیلللقیام بعملیات عسكریة، وبذلك وجدت  أراضیها
ما تدعیه في الجنوب اللبناني مركزا للهجومات التي تقوم بها المقاومة ك" المخربین"

  )2(.الفلسطینیة
مؤیدة ومعارضة للتواجد الفلسطیني في لبنان  إلىالسیاسیة  األحزابوعلیه انقسمت 

على الساحة العربیة، في حین ترى  لبنان مستقل كما یجري من تحوالت أنفالمسیحیون یرون 
جانب المقاومة الفلسطینیة ووجوب  إلىمشروعیة الوقوف  واإلسالمیةالیساریة  األحزاب

 ضد تنامي القوة الفلسطینیةمساندتها، ومما جعل الصراع یزداد وقوف الحكومة اللبنانیة 
ثارها حكومة كرامي استقالتها إ، فقدمت على 1969المسلحة، التي دخلت في صراع معها 

بعد تدخل الوساطات  إاللرئیس الجمهوریة شارل الحلو، ودخلت البالد في أزمة طائفیة لم تنته 
، 1969نوفمبر  3ي ف »اتفاق القاهرة« إلىالعربیة والرئیس جمال عبد الناصر حیث تم التوصل 

  )3(.عطى للفلسطینیین الحق في الكفاح المسلح والحریة والعمل والتنقلأالذي 
 1973ولعل ابرز حدث الذي یرجح اختیار نقطة البدایة هو محاولة الجیش اللبناني عام 

القضاء على المقاومة الفلسطینیة على أرض لبنان، وذلك باستعادة السیطرة على المخیمات 
                                                        

  .79، ص 1999- 1998بیروت،  ،]ن.د[الجزء الثاني، الطبعة الثانیة،، قصة وتاریخ الحضارات العربیة: جویف صقر)   1(

  .139، 138، دار المنهل اللبناني، بیروت، ص ص 1995-1945في نصف قرن  اإلقلیمیةالنزاعات : علي صبح)  2(

، بیروت، للنشر وت، الطبعة الثالثة، دار بیر السیاسیة والدستوریة في لبنان وسائر البلدان العربیة األنظمة :حسن الحسن)  3(
  .199، ص 1981
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 إسرائیلیةالفلسطینیة، وبذلك اتهم الجیش من قبل الحركة الوطنیة بمساندة المقاومة، بتنفیذ أجندة 
زاءتهدف للقضاء على المقاومة الفلسطینیة،  ٕ في القضاء علیها، قامت  هز وعجفشل الجیش  وا

حلیفتها القوى السیاسیة المسیحیة بتسلیح ملیشیاتها وتدریبها بهدف مواجهة المقاومة الفلسطینیة و 
وهكذا بدأت األحزاب والملیشیات من كال الطرفین  )1(.الحركة الوطنیة الداعمة لتواجدها بلبنان

 األمریكيالمجتمع اللبناني یتفسخ من یومها، وقد صرح السفیر  وأصبحبالحصول على السالح، 
ألست قلقان أن یؤدي : لقد قلت لمسؤول لبناني كبیر لن اذكر اسمه  «: في هذا الجانب قائال
السیاسات  واألحزابعلى الصحف  األجنبیةیتدفق من الحكومات  المال والسالح الذي

ن هذا أمر جید ومفید لمیزان المدفوعات إال : أجزاء؟ فأجابني إلىتمزیق لبنان  إلىوالملیشیات 
متأكد من  أنتهل : ف تتصرف بالمال والسالح، فقلت لهعرف كیناللبناني ونحن اللبنانیون 

  )2(»...ال تفهمون لبنان أنكم األمریكیینهذه مشكلتكم انتم : ذلك؟ فأجابني
 إلىعدد مسلحین قدر عند كل من القوات اللبنانیة هو  أن واألحزابوقد صرحت الملیشیات 

مسلحي حزب اهللا والحزب التقدي  إلى باإلضافةمسلح من حركة أمل  2500آالف مسلح، و5
  )3(.مسلح ألفحول  األخرىمسلح، والتنظیمات  2000 إلىاالشتراكي الذي وصل 

أما عن مصیر السالح الموجود بید الملیشیات فقد أكد أحد الضباط المسئولین حاجة الجیش 
انیة بضم قوة الجیش اللبناني لكن محاوالت الحكومة اللبن زألسلحة هذه الملیشیات بهدف تعزی

  )4(.الملیشیات وتجریدها من أسلحتها باءت بالفشل
  

                                                        
 عبد: الدولیة، ترجمة واألطماعاللعنة الكبرى المشرق العربي  الدولیة واألطماعاللعنة الكبرى المشرق العربي : هنري لورانس)  1(

  .405، 404الحكیم االربد، الطبعة الثانیة، الدار الجماهیریة، بنغازي، ص ص 

  .118، ص 1992، دار الجیل، بیروت، األولى ، الطبعة1990- 1983والعرب شاهد عیان  أمریكا: تمام البرازي)  2(

، الشركة 1990نوفمبر  28، السنة الحادیة عشر، 564، العدد مجلة العرب الدولیة ،"بیروت یخلعون الكاكي مسلحو" )  3(
  .16ص  بیروت،  والتسویق الدولیة، لألبحاثالسعودیة 

، 2، السنة الحادیة عشر،596، العدد مجلة العرب الدولیة ،"دوالر 400نكوف بـ شالكال: بیروت الموحدةسوق السالح في ")  4(
  .32، الشركة السعودیة لألبحاث والتسویق الدولیة، ص 1991جانفي  8
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  :الخارجیة األسباب - 1-2
ات ولم تكن األحداث یفي منتصف السبعین األهلیةتضافرت عوامل عدیدة لوقوع الحرب 

، عربیة وفلسطینیة أخرىتفجیر الساحة اللبنانیة بل العتبارات  إلىالداخلیة وحدها التي أدت 
  .أوسطیة أیضاتحدیدا وشرق 

، منذ الموجة الشعبیة الكبرى التي شهدتها المنطقة 1975در الحرب األهلیة اللبنانیة ابدأت بو 
العربیة مطلع الخمسینیات والستینات، دعت فیها الشعوب العربیة لالنتقاض في وجة الرجعیة 

مطالبة بالعمل االمبریالیة بالوطن العربي، وتحویل أنظارهم للقضیة األساسیة قضیة فلسطین وال
  )1(..العسكري السترجاع األراضي العربیة المغتصبة من قبل الكیان الصهیوني

وقد مس هذا الثراء المشجع لقیام الثورات في الدول العربیة لبنان، وظهر الشعور القومي الذي 
، 1958الوحدة بین مصر وسوریة  إعالنصة بعد االرئیس جمال عبد الناصر خ إلیهدعى 

لك على اثر التغییرات الحاصلة في المنطقة ذقصیرة بلبنان، و  األهلیةفكانت بدایة الحرب 
، وعلیه قامت األردنالعربیة خاصة بعد سقوط الحكم الهاشمي في العراق وزعزعة حكم ملك 

ان بعروبته ووجوب كمیل شمعون التي تطلعت الرتباط لبنالثورة الیساریة المناهضة لحكومة 
  )2(.مشاركته في قضایا األمة العربیة والدفاع عنها

وهذا ما  .حلف بغداد إلىالتحول الخطیر من خالل محاولة الدول الغربیة ضم لبنان  وأصبح
 أ وحلفائها،.م.الو انتهجتهاالدفاعیة التي  األحالفجعل الداخل اللبناني ینقسم نتیجة لسیاسة 

من  إالحلف بغداد، وان أمن لبنان ال یكون  إلى لالنضمامتدعوا  أحداهماوبذلك ظهرت فئتان 
  ترى ضرورة في احترام مبدأ الحیاد االیجابي وصیانة  واألخرىخالل التحالف مع دول أجنبیة، 

ومالها  واإلقلیمیةالتحوالت العدیدة التي طرأت على الساحة العربیة  إلى باإلضافةسیادة لبنان 
لى لبنان خاصة مع وقوع الصدام المباح بین المعارضة والمدعومة من مصر من آثار سلبیة ع

                                                        
  .344، ص 1970، مصر، األولى، دار العهد الجدید، الطبعة "العصور الحدیثة" األجیالفتنة  إسرائیل: خلیل إبراهیمأحمد )  1(

، ص ص 2002، مصر، األولىاألمین، الطبعة  والعالم العربي، دار األوسطالصراع في الشرق :  محمد صادق صبور)  2(
106 ،107.  
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، فالحالة السیاسیة التي مر بها لبنان سبب واألردنشمعون وحلفائها في العراق وسوریا وحكومة 
زعزعة  إلىالتي أدت  األسباب إحدىعلى الساحتین العربیة والدولیة كانت من تحوالت 

  )1(.االستقرار وانقسام اللبنانیین ودخولهم في الصراع
، والذي انتهى بشعار 1958بالرغم من التصالح الذي حدث بین الفئات المتصارعة  بعد ثورة 

 إلىالتي أدت  1967یران ز ، كان الوضع الداخلي في تردي نتیجة كرب ح"ال غالب وال مغلوب"
وبظهور المقاومة الفلسطینیة كجناح عسكري  )2(.لشركاتالبنوك وا إفالسأزمة اقتصادیة بسبب 

انطالقا من الجبهات العربیة وذلك بدعم من مصر وسوریة اللتان  اإلسرائیليلمواجهة االحتالل 
الذي قدم الدعم والمساندة مما  األردن، على عكس أراضیهارفضتا القیام بالعمل الفدائي على 

، فدخلت بذلك القوات األردنيخطرا على الحكم  أصبحتلتي تزاید نمو القوات الفدائیة ا إلى أدى
التي انتهت بطرد  1970أیلول  7في مواجهة شاملة مع الفدائیین الفلسطینیین في  األردنیة

 أصبحلبنان الذي  إلىالمقاومة الفلسطینیة  أتفلج )3(.األردنمنظمة التحریر الفلسطیني من 
الرافضین للتواجد الفلسطیني بلبنان، " الموارنة"المحتضن الوحید لها، وهذا ما زاد من سخط 

اندالع  إلىلبنان آثارها السلبیة التي أدت  بمثابة نقطة تحول، عاش" أیلول األسود"فكان بذلك 
 تعقیدا العملیات العسكریة التي قامت بها األمرالحرب األهلیة في منتصف السبعینات وزاد 

بأثینا التي  اإلسرائیلیةالعال لطائرة بالخارج من خالل ضربهم  إسرائیلالمقاومة الفلسطینیة ضد 
  )4(.نفذتها الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین

نیین في لبنان ینتقامیة واسعة ضد الفلسطإبحمالت  إسرائیلوقد ترتب عن هذا الهجوم قیام 
 إلى باإلضافةضرب مخیمات الالجئین وتدمیر مراكز الفدائیین بالجنوب اللبناني،  إلىفعمدت 

على مطار بیروت مخلفا خسائر مادیة تمثلت في تدمیر كامل  اإلسرائیليهجوم الطیران الحربي 

                                                        
  .410، 408، ص ص المرجع السابق ،العراق: جهاد مجید محي الدین)  1(

  .51، ص المرجع السابقلبنان في خریطة، : محمد طي)  2(

، أمانة عمان األولى، الطبعة 1990- 1946القضیة الفلسطینیة في المؤتمرات القمة العربیة :  العماش أبوعبد الحلیم مناع )  3(
  .127، 123، ص ص 2009، األردنالكبرى، 

  .220، ص المرجع السابق، العالم العربي: محمد رفیق طیب)  4(
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التجاري اللبناني، تحت مرأى من الجیش اللبناني، الذي لم یحرك ساكنا كرد  األسطولطائرات 
  )1(.معلى هذا الهجو 

مصرع  إلى أدىالذي  1973یضاف على هذه العملیات على أحد أحیاء بیروت في أفریل 
ثالثة من القادة الفلسطینیین البارزین، وتصاعدت بذلك حدة الصراع نتیجة للعملیات العسكریة 

القاضي بتحدید أماكن " اتفاق ملكارت" اتفاق  إلىأن تم التوصل  إلىالمكثفة على لبنان، 
ٕ تمركز الفلسطینیین على الحدود و  انطالق من لبنان،  إسرائیلحروب على  أيلتزامهم بعدم شن ا

 إلىفالحمالت العسكریة في لبنان كانت من ابرز العوامل التي ساهمت في انقسام اللبنانیین 
  )2(.طرفین متصارعین

بشكل سلبي على  1973الساحة العربیة بعد حرب أكتوبر أضفت التغییرات الحاصلة على
على الجهات الثالث وتوقیع  األهلیةالداخل اللبناني، والتي أظهرت مالمحها بعد انتهاء الحرب 

، ومن خاللها تم االتفاق على 1974ماي 31ى اتفاقیة فك االشتباك في المتنازعة عل األطراف
 - ویس الشرقیة لمصر، مقابل تراجع القوات المصریةمدینة القنیطرة لسوریا وقناة الس إعادة

وما  1973برو أكتحرب لالسوریة من خط الهدنة ونشر قوة خاصة من الوحدات الدولیة، ونتیجة 
سرائیلترتب علیها من اتفاقیات سالم خاصة بین مصر  ٕ " كامب دیفید" ، أي ما یعرف باتفاقیة وا

یم حمنا« اإلسرائیلي، ورئیس الوزراء »كارترجیمي «، و»أنور السادات«وذلك بحضور كل من 
، وأصبح لبنان من خالل هذه المعاهدة القاعدة الوحیدة التي استقدمها الفلسطینیون »بیجن

  )3(.إسرائیللضرب 
في خبیث، وذلك  هدف األوسطكیسنجر من خالل جوالته في منطقة الشرق  إستراتیجیةوكانت 

تفاقیات السالم، ودول دول مؤیدة إل إلىالدول العربیة التي انقسمت  نخلق نزاع وتصادم بی
 معاهدةل بإبرامها اإلسرائیليمصر من الصراع العربي  بإخراجمعارضة لها، وزاد الصراع حدة 

                                                        
، لبنان، األولىالفارابي، الطبعة  ، دار2006-1956غزو العراق  إلىانفجار المشرق العربي من تأمیم السویس : جورج قرم)  1(

  .318،ص 2006

  .83، 78، ص ص المرجع السابق، قصة :جوزیف صقر)  2(

  .196، ص المرجع السابق، جغرافیة  :الفاعوري إبراهیم)  3(
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عطاء" یفیدب دماك" السالم ٕ منظمة التحریر بانسحاب لا" هنري كیسنجر"وعود كاذبة من قبل  وا
نسحابها سیعطي أمل جدید للفلسطینیین، كما انه سیطمئن إمن الضفة الغربیة فب إسرائیل

  )1( الجهات القلقة في لبنان من التواجد الفلسطیني فیها
، دعت لبنان من إسرائیلوعلى غرار بعض الدول العربیة المنادیة بالمفاوضات والسالم مع 

مطالبا المجتمع الدولي  1974نوفمبر 14خالل الكلمة التي ألقاها الرئیس سلیمان فرنجیة في 
باالعتراف بحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره مع عدم تضییع فرص السالم، وهكذا تم 

بذلك مكانة على الصعید العالمي  ةسبتالمتحدة مك األممعرض القضیة الفلسطینیة على 
ي للشعب وتعاطف شعبي كبیر، وتم االعتراف بمنظمة التحریر الفلسطینیة كممثل شرع

، وقد امتعضت بعض الجهات اللبنانیة التي إسرائیلالفلسطیني بفضل المقاومة المسلحة ضد 
 )2(.استخدام القوة العسكریة من لبنان سیهدد النظام وبالتالي یهدد وجودها أنرأت 

  :اتهاـــمجری-3- 1
الذي وجه للفلسطینیین، من قبل حزب  االتهامكانت البدایة الرسمیة للحرب اللبنانیة على خلفیة 

 مقتل مرافقه إلىل زعیم حزب الماروني، والذي أدى یالجم بشیر اغتیال ةالكتائب بمحاول
الحافالت المدنیة التي كانت  إحدىوردا على هذه الحادثة تم الهجوم على " جوزیف أبو عاصي"

شخص في منطقة عین الرمانة یوم  27مصرع  إلىتقل ركاب فلسطینیین، مما أدى 
بین الطرفین، و أصبح الثأر هدف كال الفریقین، وفي  االقتتالهكذا اشتعل  )3(.1975أفریل13

لشمال تدریجیا خاصة بعد مقتل حوالي مئة شخص في ا أزدادو  أوائل سبتمبر توسع العنف
به الموارنة  يحظ الذيرغم تفوق دخل كل الطوائف المتواجدة بلبنان في حلبة الصراع القائم، لت

                                                        
، الطبعة الثانیة، األوسطوالصراع في الشرق .. البحث عن السالم  1978-1948مذكرات محمود ریاض  :محمد ریاض  )1(

  .510، 509، ص ص 1985المؤسسة العربیة، بیروت، 

، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، األولىفي تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، الطبعة :  عمر عبد العزیز عمر)  2(
  .359، 357،358،ص ص 2005

  .326، ص 2010، األردنولى، دار زهران، األعة بطال،  جدار عرب المشرق انهیار: إبراهیم عبد الطالب)  3(
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في نزاع مع الملیشیات المسیحیة، و دخول  الصراع بدخول الفلسطینیین متداو  )1(.في البدایة
بذلك المواجهة بین األطراف المتنازعة  استمرتو مناطق عدیدة في مواجهات خالل ثالثة أیام، 

مقتل العدید من  إلىبدخول األحیاء المسیحیة واألحیاء اإلسالمیة في نزاع كبیر، ما أدى 
لدعوة  استجابةماي قام رشید كرامي بتشكیل حكومة  28هدفا للقنص، وفي  االمدنیین الذین كانو 

عودة إلى  أدىومما  ،فرنجیة لكن محاولة كرامي باءت بالفشل، وانتشر العنف في كامل البالد
علیه تم تشكیل ، و بعض الهدوء هو إضراب موسى الصدر على الطعام والوساطة السوریة

یولیو ضمت وجهاء لبنان منهم كمیل شمعون، وطالبت الحركة الوطنیة بوضع  30حكومة في 
ف الصراع من جدید في مناطق أخرى اهة اللبنانیة، واستئنبفاعترضت بذلك الجحد للطائفیة 

المتواصلة بین الطرفین قسمت المناطق  لالعتداءاتسهل، البقاع، الشمال، ونتیجة : منها
   )2(.ائف المتناحرة، وأقیم نظام المیلیشاوي بهاو اللبنانیة حسب الط
بالتحدید بالمركز التجاري بین میلیشیات  بلغ القتال أشده في بیروت 1976وفي بدایة عام 

كان عدم الجمیل من جهة والفلسطینیین ومن معهم من المسلمین والدروز من جهة أخرى، و 
حة كافیة لدى المسیحیین سببا في طلب المساعدة من إسرائیل، وهذا ما حدث عند وجود أسل

إسرائیل سرا لیطلب منها السالح مع وجود الرابط المشترك بین  إلىذهاب جوزیف أبو خلیل 
  )3(.المسیحیین واإلسرائیلیین المتمثل في العداوة لمنظمة التحریر وعرفات

ولم تكن أطراف الصراع في لبنان متمایزة تماما وكانت التحالفات تتغیر خالل الحرب، فأطراف 
والمسلمین " الموارنة" مثلت في المسیحیین الصراع كانت تتقاتل ضمن فصائل دینیة وسیاسیة ت

وكذلك الجیش السوري،  اإلسرائیلیینالسنة والشیعة والدروز، ومنظمة التحریر الفلسطینیة و 
 ادالع الحرب كانت هناك الجبهة اللبنانیة بزعامة كمیل شمعون وقد حصلو نوجهات أخرى، وبا

المتمثلة في  ومیلیشیات بشیر الجمیل، ثم من إسرائیل الحقا على الدعم من سوریا في البدایة
                                                        

  .108، ص المرجع السابق ،الصراع: صبور صادقمحمد )  1(

  .408 ،407المرجع السابق، ص ص اللعبة، : هنري لورانس)  2(

سالم سلیمان العیسي، الطبعة األولى، : ، ترجمة إسرائیل والعرب حرب الخمسین عاما: ن، جیهان الطهرياأهرون بریغم)  3(
  . 189، ص  2002دار األوائل، سوریا، 
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الحركة الوطنیة بقیادة كمال جنبالط الدرزي ثم تلیها منظمة  إلىبنانیة باإلضافة لالقوات ال
  )1(.التحریر الفلسطینیة المتحالفة مع الحركة الوطنیة اللبنانیة

في مختلف المناطق والمدن والقرى واألحیاء،  االنتقامتزاید أعمال العنف و  إلىأدت هذه الحرب 
بتدمیر كامل للشوارع في المدن الكبرى السیما بیروت وطرابلس وزحلة والنبضیة  انتهتو 

والتهجیر، القصري لسكان وأعمال العنف ومصادرة األمالك الخاصة في ظل غیاب مشاریع 
المناطق الساخنة بسبب من أكثر تسویة بین األطراف المتنازعة، وكانت العاصمة بیروت 

ها للكثیر من المهجریین من الجنوب والجبل والشمال وزاد األمر سوءا دخول المخیمات باقطتإس
هكذا توسعت ساحة و كطرف في النزاع،  الالفلسطینیة في كل من برج البراجنة وصبرا وشتی

  )2( القتال بین سیاسیة و مذهبیة
الفلسطینیة لمیدان المعركة رجحت الكفة للحركة وبدخول الفلسطینیین بقیادة منظمة التحریر 

 1976ینایر  21الوطنیة وحلفائها بعد ما كان النصر من نصیب الموارنة، فسقطت الدامور في 
وحدات  إلىوتم الهجوم على القرى المسیحیة بمنطقة الشمال وتدمیرها، فانقسم بذلك الجیش 

التي القت الدعم من " لبناني عربي جیش"عرفت بـ  األخیرةوهذه  إسالمیةمسیحیة ووحدات 
طرف منظمة التحریر الفلسطینیة والمیلیشیات المسلمة وعلیه تم تضییق الخناق على المسیحیین 

بسوریا  االستنجادفي قبل بیروت وحاصرهم في شرق العاصمة هذا ما أدى بالمسیحیین الموارنة 
من قبل الرئیس حافظ األسد، ضد الیساریین ومن معهم من المسلمین، فلقي طلبه الموافقة 

فأرسل قوات كبیرة في یونیو لشن هجومات ضد الفلسطینیین وحلفاءهم من الحركة الوطنیة 
   )3(.اللبنانیة
في العاصمة بیروت فأنتخب  انتخاباتالحرب األهلیة وتفاقمها تعذر إجراء  استمراربسبب 

ئیس سلیمان فرنجیة، خلفا لر  1976الرئیس إلیاس سركیس في شتورة في أفریل من عام 

                                                        
  . 326، ص المرجع السابق،  انهیار: إبراهیم عبد الطالب ) 1(
  .18، ص المرجع السابق، 478، العدد مجلة المستقبل، "سنة حرب و البقیة تتبع 11: " سلیم نصار  ) 2(
  .109، ص السابق المرجع الصراع،: محمد صادق صبور ) 3(
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، 1976وبتسلمه مقالید الحكیم قام الرئیس سركیس بحضور قمة مصغرة في الریاض في أكتوبر 
لبنان بقیادته شخصیا، بعد أن أوكل هذه  إلى" قوات الردع العربیة"  قرار إرسالإب انتهتوالتي 

وتمیزت  1982اإلسرائیلي  االجتیاحغایة  إلىالمهمة للعمید في الجیش اللبناني سامي الخطیب 
اإلسرائیلي  االجتیاحنیابیة، وقد جرى إبان  انتخاباتسركیس بعدم إجراء  سالیإفترة الرئیس 
بعد  اغتیلبفوز الشیخ بشیر الجمیل الذي  انتهترئاسیة  والتي  انتخابات 1982للبنان عام 

لم یتمكن من  لیخلفه أخاه أمین الجمیل الذي 1982سبتمبر 14عشرین یوما من حكمه في 
  )1(.وضع حد للحرب األهلیة وال توحید البالد تحت سلطته

  

                                                        
  . 419، 418، ص ص  1999عة، دار الفارس، بالجزء الخامس، الطبعة الرا موسوعة السیاسة،: يلالكیاعبد الوهاب )  1(
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نهاء الحرب  اتفاق - 2 ٕ   الطائف وا
  :الطائف اتفاقمحتوى  – 1- 2

الطائف ومن بین العوامل  تفاقا إلىلعبت العوامل الداخلیة والخارجیة دورا كبیرا للتوصل 
والیة الرئیس أمین  انهیارالسیاسي، بعد  االنهیار :نذكر االتفاقمهدت إلیجاد  التحىالداخلیة 

، وبروز حكومتین متصارعتین واحدة بقیادة میشال عون المعینة من 1988أیلول 22الجمیل في 
، وظهر بذلك فراغ في رئاسة االستقالةقبل الجمیل، واألخرى حكومة سلیم الحصى التي رفضت 

لحسني لمجلس النواب، باإلضافة خالفة حسین ا انتهاء، وفي مجلس النواب أي بعد الجمهوریة
بعدم  االتفاق انعقادخسائر مادیة وبشریة، وساعد على  غالىالفلتان األمني الذي أدى  إلى

على النواب الممثلین للشعب اللبناني من جمیع  االجتماع اقتصاررؤساء الملیشیات، و  إشراك
 اجتمعتعلى العكس، فقد طوائفه، وهنا نرى أن العوامل الداخلیة لم تكن وحدها المؤثرة بل 

الطائف من حیث التضامن العربي وبحث األزمة من خالل جامعة  تفاقإعوامل إقلیمیة إلیجاد 
الدول العربیة، وسعیها لتجمید التحركات السیاسیة والعسكریة إلسرائیل التي كان لها دور في 

عة الدول العربیة ومن خالل الجهود المبذولة من قبل جام ،تأجیج الحرب األهلیة اللبنانیة
  )1(.أصرت المملكة العربیة السعودیة على عقد المؤتمر بمدینة الطائف ورعایتها له

رئیسل " العماد میشال عون"فترة حكم الرئیس أمین الجمیل، عین قائد الجیش  نتهاءإبعد 
لدى حكومة  استقالتهمإمتعاض الوزراء المسلمین ووضع  إلىللحكومة العسكریة، هذا ما أدى 

زاء هذا الوضع القائم تم دعوة النواب اللبنانیین من قبل  االعتراف ، وعدم"العماد عون" ٕ بها، وا
لجنة المتابعة العربیة من خالل موفدها األخضر اإلبراهیمي للتوجه لمدینة الطائف بهدف 

قائمة، تسویة تشمل جمیع األطراف المتنازعة، ووضع حد للخالفات والصراعات ال إلىالتوصل 
نائب من  63المؤتمر المنعقد بالریاض، وافق حضور " العماد میشال عون" و برفض القائد 

 لحضور مملكة العربیة السعودیة إلىالتوجه  إلى 1989سبتمبر 29من التوجه في  76أصل 
                                                        

  :سات على الرابطا، عن مركز الرأي للدر  "الطائف اتفاقة لنصوص یقراءة تحلیل: " هادي الشوبكي)  1(
http://www.alraicenter.com  ،16-03 -2014 .17:08 .  



 )1989- 1975(الحرب األھلیة اللبنانیة                                                                                      : الفصل األول
 

44 
 

عترض إف 1989أكتوبر 22في  االتفاقصیاغة  إقراروبعد المفاوضات العدیدة على  ،االجتماع
   )1(.1989نوفمبر  04ل مجلس النواب في وأمر بح االتفاقعون على هذا  الجنرال

من  1989نوفمبر  05المصادق علیه بتاریخ  :)ص 5ینظر الملحق رقم(احتوى اتفاق الطائف
  :عناوین رئیسیة أربعةقبل مجلس النواب على 

صالحاتمبادئ عامة و : أوال ٕ  استقاللهوعروبته، و ففي المبادئ العامة تأكیدا على هویة لبنان : ا
ي والتساوي في الحقوق والواجبات بین أالعامة في طلیعتها حریة الر  ووحدته واحترام الحریات

ة واإلنماء المتوازن للمناطق في جمیع المجاالت ینانلبلاجمیع المواطنین من مختلف الطوائف 
 واالقتصادي، في ظل تعایش طائفي مشترك والعمل على اإلصالح المالي واجتماعیة اقتصادیة
فقد أعطیت : اإلصالحات أماسلطة تتعارض مع العیش المشترك بین الطوائف،  بأيواإلقرار 

ملة من التعدیالت جكانت بید رئیس الجمهوریة بعد  أنالسلطة اإلجرائیة لمجلس الوزراء بعد 
مجلس دستوري للبت في القوانین والنزاعات  ألیة المبرمة ونشالدو  طالت القوانین والمعاهدات

وتم حصر صالحیات رئیس الجمهوریة ، النیابیة الرئاسیة،  االنتخاباتعلى والطعون الناشئة 
التمثیل الطائفي وتوزیع  إلغاءوتم وتم تشكیل مجلس أعلى مهمته محاكمة الرؤساء والوزراء 

نشاءلمین و بین المسیحیین والمس مناصفة المقاعد ٕ الطوائف الروحیة مهمة مجلس أعلى لشیوخ  ا
  )2(القضایا المصیریة  إقرار
قیام دولة ببسط سیادة الدولة اللبنانیة على كامل لبنان وهذا ما نص علیه البند الثاني : ثانیا

الوفاق  أساسالمبنیة على  االتفاقصیاغة  إلقرارقومیة و ذلك بعد توصل األطراف اللبنانیة 
اللبنانیة،  أراضيعلى كامل  مدتها سنة تقتضي بسط سلطة الدولة أمنیةالوطني بوضع خطة 

تعزیز قوة األمن الداخلي بفتح باب و للدولة  أسلحتهامن خالل حل جمیع الملیشیات وتسلیم 
، وتعزیز القوات المسلحة التي تدافع عن الوطن عند جمیع فئات المجتمع اللبنانيلالتطوع 

                                                        
العالقات : مذكرة لنیل شهادة لیسانس في العلوم السیاسیة قسم": دراسة حالة لبنان: " الدیمقراطیة التوافقیة: سامیة دبابش)  1(

  .22، ص )2011-2010(الدولیة، إشراف عبد الرزاق حنان، جامعة بسكرة،

-http//:alwifak news.com  ،16-03:، على الرابط تجلیات عروبة لبنان إحدى...فالطائاتفاق :مصطفي عجم)   2(
  . 16:51، الساعة  2014
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، وتامین كافة الوسائل 1975ین منذ عام یحل مشكلة المهجرین اللبنان إلىالضرورة باإلضافة 
لتامین العیش، كل ذلك بمساعدة القوات السوریة التي ساعدت الدولة اللبنانیة في بسط سیادتها 

ر وتشكیل الحكومة، وبعدها تقر  الوطنيالوفاق بفترة محددة بسنتین بدأ من المصادقة على وثیقة 
في  أيتمركز القوات السوریة في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي  إعادةكلتا الدولتین 

  )1(المناطق التي یتم تحدیدها من قبل لجنة عسكریة مشتركة 
لرسم الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیا یجب : تحریر لبنان من االحتالل اإلسرائیلي: ثالثا 

اإلسرائیلي وتنفیذ جمیع قرارات األمم  االحتاللالقاضي بدحر  425العمل على تنفیذ القرار 
سرائیل من العامهالمتحدة بما فیها اتفاقیة ال ٕ كامل  التخاذوالسعي  1949دنة بین لبنان وا

المحتلة من قبل إسرائیل، وبسط سیادتها بنشرها األراضي اللبنانیة  الستعادةاإلجراءات الالزمة 
الفلسطینیة مع تقدیم الدعم للوحدات الدولیة -لقوات الجیش اللبناني على كافة الحدود اللبنانیة

   )2(.بالمنطقة االستقرارمین أجنوب لبنان لتفي 
تجمع لبنان عالقات صداقة بینه وبین جمیع الدول العربیة : السوریة-العالقات اللبنانیة:  رابعا

لها عالقات اجتماعیة بین الشعوب  أضحتالسیما سوریا الدولة المجاورة جغرافیا وبحكم جوارها 
، فلم تقتصر العالقات على هذا المستوى فقط بل توسع ىالبلدین من عالقات مصاهرة وقرب

بهدف  یاتالمعاهدات واالتفاق إبرامكال البلدین تمثلت في لیشمل تعاون وتنسیق بین حكومة 
من سوریا بحكم الجغرافیا أتحقیق المصلحة المشتركة، وعلى مر التاریخ كان أمن لبنان من 

ولبنان قائم  قلب بالد الشاك، فتعاون سوریا إلىوبذلك یعتبر لبنان الجسر المؤدي  ،الطبیعیة
 )3(.خطر یحدق بهما أوتهدید  أي منللحفاظ على استقالل وسالمة البلدین 

   

                                                        
، الطبعة األولى،  2006العدو على حزب اهللا في لبنان تموز شنها الحرب السادسة التي : عبد العزیز محمود أبو فضة)  1(

  .187،  186، ص ص 2009دار الرایة، األردن، 

  www.anislam.net  ،16-.3 -2014 .16:53:على الرابط  "اتفاق الطائف –وثیقة الوفاق الوطني ")  2(

  .نفسه)  3(
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  الحرب إنهاء-2- 2
كال من السعودیة وسوریة من القضیة اللبنانیة بكل ما فیها من حروب موقف لقد كان 

في المبادرة التي قامت بها  االتفاقوصراعات داخلیة تمثل نقطة اتفاق أحیانا، و تمثلت مساعي 
خراجهلبنان، و  إنقاذكال من السعودیة وسوریا من اجل  ٕ من مستنقع الدماء والصراع على الهویة  ا

مجلس الوزراء  إلیهالذي توصل  بدء مسیرة الوفاق الوطني إلىالهادف  االتفاقوكان  ،القائم
بدایة العد «: قائال االتفاقبخصوص  أملحول الجیش ذو الزعامة المارونیة، وعبر زعیم حركة 

المحادثات الهاتفیة بین الرئیس الجمیل  إلىافة باإلض »العكسي من أجل السالم في لبنان
وعن مستجدات الوضع الراهن  االتفاق الستمرار الرامیةوالرئیس حافظ األسد والسید صدام 

بالبالد بلغ رفیق الحریري بعد عودته من الریاض  توكیفیة الخروج من هذه األزمة التي عصف
جیه مباشر من الملك و كة العربیة السعودیة وبتالممل إرادة «ن یین والسورییودمشق لمسؤولین لبنان

والجهود المبذولة لمساعدة لبنان على تجاوز  إمكاناتهافهد بن عبد العزیز في وضع جمیع 
وعلیه فاإلرادة العربیة المشتركة من قبل دمشق والریاض  »حل دائم وشامل إلىمحنته والوصول 

 أعلنهلألطراف الداخلیة اللبنانیة، وبالرغم من كل الذي  باتت واضحةالساعیة لوضع حد لألزمة 
السعودیة لم تتوقف، بل استمرت حیث قام حافظ األسد -الجهود السوریة أنالرئیس كرامي غیر 

، بتنفیذ اتصال هاتفي مع الرئیس أمین الجمیل من اجل تهنئته للقرارات المتخذة من قبله بإجراء
وعین من خالل هذا العماد میشال عون قائدا للجیش، وتعین بشقیه السیاسي والعسكري  االتفاق

السعودي - لبنانیة األساسیة فالخیار السوریةامجلس عسكري مكون ستة ضباط من الطوائف 
   )1(.من دوامة العنف إخراجهكان المنفذ الوحید للبنان من اجل 

ن بتمرد على رغم الجهود المبذولة من قبل دمشق والریاض قام الضابط العماد میشال عو 
الحكومة اللبنانیة، فعمدت هذه األخیرة على فرض الحصار على المناطق القابعة تحت سیطرة 

، بقیادة العماد لحودالشرعي ن الشمالي والجنوبي من قبل قوات الجیش تالعماد عون في الم
كخطوة أساسیة قبل المداهمة العسكریة، ولفك الحصار المفروض قام العماد عون بتحریك 

                                                        
  . 30، ص المرجع السابق،  384، العدد مجلة المستقبل، "الكماشة السوریة السعودیة تنقذ لبنان")  1(
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العدید من الضحایا فیما  أثرهالحكومة للتراجع عن الحصار، فسقط على  راجإحالتظاهرات بغیة 
لي حكومة الحص وبالتا إسقاطوكان الهدف من خالل التظاهرات " نهر الموت"عرف بمجزرة 

جل التضییق أسقوط الشرعیة وجمیع مؤسساتها، فسیاسة الحصار التي فرضتها الحكومة من 
، وباختیار هذا الجنوبي كانت بدیلة عن الحرب-المتن الشمالي في منطقةعلى العماد عون 

وهي الحسم العسكري، وقد  أالخطوة أخرى  إلىیجب اإلنتقال  إذاألسلوب لن یستمر طویال، 
للحل السلمي خاصة الوساطة الفاتیكانیة مع العماد عون بمقابل  الحكومة فرصة أخیرة أعطیت

الذي عرضه العماد عون حول تشكیل حكومة تضمه  فاالقتراحالموقف الفرنسي الداعم له، 
وزعماء الملیشیات لن یلقي التجاوب من قبل سوریا وال من قبل الشرعیة اللبنانیة، التي ترید من 

روطها المبرمة في اتفاق الطائف، وقد تم البحث في األزمة بعد شالعماد عون الموافقة على 
وقررت  الحسم العسكري بعد فشل الحل السیاسيوصل إلى التالسوریة، وتم -القمة اللبنانیة

بین عون وعلیه ازدادت االضطرابات  )1(وضع یدها على الملف العسكري السوریة القیادة
، وقررت حكومة الهراوي المنتخب بعد مقتل الرئیس رینیه معوض سیالإوحكومة الرئیس 

التمرد نهائیا، واستعادة  الةإز الهراوي فرض الحصار على مناطق سیطرة العماد عون بهدف 
، تم الهجوم من قبل وحدات الجیش التابعة لحكم الرئیس 1990أكتوبر  13وفي دا، یقصر بع

وتمت بذلك السیطرة على القصر الجمهوري، وزارة الدفاع، فقام  نین،الهراوي على المناطق المت
باریس  إلىالسفارة الفرنسیة في الحازمیة لیتوجه بعد ذلك  إلىالجنرال عون رفقة معاونیه بالفرار 

 )2( .خارج لبنان لمدة خمسة سنوات نفیهم إلىتحت حكم القرار الرامي 

لصراع الدول اإلقلیمیة هذا ما اثر سلبا  اللبنانیة میدانا األهلیةلبنان بفعل الحرب  أصبحت
باتت تعاني من االصطفاف المذهبي الذي انعكس  الوطنیة التيالمجتمع اللبناني وعلى الوحدة 

  .بدوره على تقاسم المناصب والمنافع خاصة مع التدخل اإلقلیمي للدول الذي زاد األمر تعقیدا

                                                        
، المرجع السابق، 348، العدد مجلة العالم": الشرعیة على الحسم العسكري إقدامفرصة أخیرة للحل السیاسي في لبنان قبل ")  1(

  .22، 21ص ص 

  .111، 110، ص ص المرجع السابق قصة ،: جورج صقر)  2(
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  اللبنانیة األهلیةالدور السوري في الحرب : الفصل الثاني
  أبعاد التدخل السوري: أوال

وذلك  الوضع مجرى آخر، ، وأخذ1975لحرب األهلیة اللبنانیة عام تعقدت األمور خالل ا
حلبة الصراع، ودورهم المؤثر في الساحة اللبنانیة، وذلك بحكم  إلىدخول أطراف خارجیة 

موقعهم االستراتیجي الهام في منطقة الشرق األوسط، وتمثل سوریا أحد أهم المحاور الرئیسیة 
في الصراع القائم باعتبارها قوة إقلیمیة عظمى، حیث كان لها دور ممیز، وقد مر دورها بلبنان 

الحسم العسكري  إلىحاصلة، بدءا بالوساطة واحتواء األزمة وصوال بعدة مراحل حسب األجواء ال
التاریخیة وحتى و األحداث، وكان لدورها عالقة باألبعاد اإلستراتیجیة الجغرافیة منها  إنهاءرض فب

  .السیاسیة المرتبطة بلبنان، والتي ساهمت طوال التاریخ في بناء وضع مستقبل كلتا الدولتین
  :لجغرافيالبعد التاریخي ا – 1

فلبنان یعد امتداد لسوریا، ، ة نظرا للموقع الطبیعي والجغرافيتربط لبنان وسوریا عالقات وثیق
كونه یمثل النافذة البحریة للتواصل مع العالم الغربي والعكس صحیح بالنسبة لسوریا فهي مركز 

مسمى تحت یما كیانا واحدا دالعروبة ونقطة تجمع الفئات العربیة، وقد شكلت لبنان وسوریا ق
على الحدود المصریة " ح والعقبةرف" إلىشماال " جبال طرطوس"الممتد من " بالد الشام"

الضفة الغربیة لنهر الفرات شرقا،  إلىالجنوبیة، ومن الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط غربا 
والیة : إلىالیات وبالرغم من التقسیم اإلداري الذي فرضته السلطة العثمانیة، وذلك بتقسیم و 

متصرفیة الزور، جبل لبنان، والقدس، : ما المتصرفیات فهيوالیة بیروت أ دمشق، والیة حلب،
  )1(.ها كانت تحت لواء سیاسي واحدیجمع أنغیر 

 ىالحكم العثماني، حتى تدخلت القوى االستعماریة الكبر  إبانلم یبقى الوضع على ما هو علیه 
خاصة فرنسا وبریطانیا، من أجل حمایة األقلیات المسیحیة وبناء وطن قومي لهم، وبالرغم من 
الخطر الكامن في الوجود األجنبي في منطقة بالد الشام، إال أن الرأي العام السوري لم یعترض 

                                                             
   :تاریخ العالقات السیاسیة، على الرابط:  مصطفى عبد اهللا الكفري-) 1(

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=14231  ،16 -04 -2014 ،17:30.  
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واستعادة حریته  ،على هذا التدخل، بل كان یرى فیه فرصة سانحة لدحر االحتالل التركي
من األتراك، بل قام " بالد الشام"مل، غیر أن المخطط األجنبي لم یكن یسعى لتحریر بالكا

خضاع أهالي "سوریا ولبنان"وحدات  إلىبتقسیمها  ٕ ، وتم ترسیم الحدود بین مختلف المناطق وا
  )1(.المناطق الواحدة للحواجز الجمركیة

ینص على إقامة بناء كبیر متكون من متصرفیة جبل  وصدر قرار من غور  1921وفي العام 
، وكذلك تم ضم إلیهلبنان ذات األغلبیة المسیحیة، خاصة بعد مغادرة الموارنة من سكان دمشق 

صیدا، صور، مرجعیون، باإلضافة إلى منطقة طرابلس التي تضم : لواء بیروت المتكون من
یا وراشیا التي كانت تابعة لوالیة دمشق بعلبك والبقاع، حاصب: عكا، وأربعة أقضیة قي: ضاءق

وعلیه تم تعیین حاكم جدید لهذه الدولة، وبذلك جزأت الشام بعد ما كانت تمثل وحدة جغرافیة 
  )2(.وسیاسیة

، القاضي بضم بیروت والبقاع وطرابلس وصیدا وصور الى 1920ونتیجة لمرسوم أغسطس 
ع سوریة، وهذا راجع إلى ربط كلمة جبل لبنان، قامت شخصیات إسالمیة مطالبة بالوحدة م

لفكر الغربي، في حین أن مسلمي بیروت واألقضیة األخرى، بابعین شالمبالمسیحیین  يلبنان
صاحب الزعامة والبیئة المسیحیة، وأصروا على الوحدة مع سوریة، " لبنان الكبیر"عارضوا فكرة 

في برنامجه باسترداد وهو أحد زعماء سوریة  1925وقد طالب تاج الدین الحسیني عام 
عادتها لسوریا، كما نادى علماء طرابلس : األقضیة األربعة وهي ٕ البقاع بعلبك، حاصبیا وراشیا وا

" خیر الدین عورة"نائب طرابلس " خالد شهاب"وكذلك نواب كل من الجنوب وهم  وصیدا البقاع
داعیین لالنضمام بمقاطعة الدستور " عمر الداعوق"ونائب بیروت " صبحي حیدر" نائب البقاع

سوریا، بالرغم من سعي األطراف اإلسالمیة للوحدة، ثم إخضاعهم للكیان الجدید  إلىوالعودة 
، وهو المشروع المسیحي الذي سعت فرنسا إلقامته بهدف تمزیق الشام وبناء دولة "لبنان الكبیر"

  )3(.مسیحیة تابعة لها في المنطقة

                                                             
  .113، ص 1990، القاھرة ،]ن.د[،األولى، الطبعة األولالشرق العربي المعاصر، الجزء : محمد حسن صالح حسني -) 1(
  .144، ص 2000، مكتبة العبیكات، الریاض ، األولىتاریخ العالم العربي المعاصر، الطبعة : احمد یاغي إسماعیل - )2(
  .130، 129، ص ص 1985، دار الجیل، بیروت، األولىفي تاریخ لبنان المعاصر، الطبعة  أبحاث: عصام كمال خلیفة - )3(
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" سوریا الكبرى"التي جاء بها المستعمر الفرنسي بعد تقسیم " لبنان الكبیر "وهكذا تبلورت فكرة  
ین الممتد من یوتطور اهتمامهم لبناء وطن قومي للمسیح" بالهالل الخصیب"ما یعرف أو 

التوسع على حساب الدول المجاورة،  إلىحلب، وقد كانت هذه الفكرة تهدف  إلى شماال فلسطین
  )1("إسرائیل الكبرى: "صهیونیةیتفق مع المقولة ال وهذا ما

   

                                                             
، 1840المارونیة حتى  نشأةقراءة إسالمیة في تاریخ لبنان و المنطقة من الفتح اإلسالمي و : ضناويمحمد على  -  (1)

  . 12، ص  1985، دار مكتبة اإلیمان، لبنان،الطبعة األولى
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  :البعد السیاسي – 2
یكمن البعد السیاسي للتدخل السوري في األهمیة اإلستراتیجیة التي تمثلها لبنان بالنسبة لسوریا، 

في تكوین الساحة السیاسیة،  أساسیاالخلفیة التاریخیة لكال البلدین، والتي لعبت دورا  إلى إضافة
،  1967السوري بلبنان جاء منذ هزیمة حزیران من العام  االهتمام أنومن خالل هذا نقول 

سوریا، : أيبطرح فكرة تكوین جبهة عسكریة لمواجهة إسرائیل من قبل دول المشرق العربي 
 أحداث أنمحور هذه الجبهة فهي سوریا غیر  أمااألردن، العراق، منظمة التحریر الفلسطینیة، 

 أماین عن فكرة الجبهة، یمات اإلسرائیلیة، لفتت المعنوتخوف لبنان من الهج 1970األردن 
الثقة ال توجد عند القیادات البعثیة في كل من بغداد ودمشق، فبالرغم من  أن رأىالعراق فقد 

موضوع الجبهة، ظلت سوریا ومنظمة التحریر الفلسطینیة  عنالمشرق العربي  أطرافغیاب 
یعمالن على سیر ونجاح فكرة الجبهة، في حین كان لبنان یتهرب من تقدیم المساعدة 

  )1(.والدعم

من خالل سعي القادة  إسرائیللبنان یمثل القاعدة الوحیدة بالنسبة لسوریا للضغط على  أصبح
ریا علیها، باعتباره منطقة إستراتیجیة هامة بالنسبة السوریین إلحكام سیطرتهم سیاسیا وعسك

اإلسرائیلیة  -النار السوریة  إطالقوقف  خطوطلسوریا، هذا ما جعله  یبدي اهتماما بالنسبة ل
، 1973في جنوب لبنان وسهل البقاع، وبالوضع الداخلي للبنان خاصة بعد حرب تشرین  أي

من األردن الى لبنان والدعم السوري لها، هذا ما  عالوة على نزوح المقاومة الفلسطینیة المسلحة
   )2(.همیة یوم بعد یومأیجعلها تزداد قوة و 

 1973المنطقة بعد حرب  شهدتهاالسوري بلبنان، بعد التحوالت اإلقلیمیة التي  االهتمامتعاظم 
 )3(لسوریا وهذا ما جاء على لسان الرئیس السوري حافظ األسد  وألن لبنان یعتبر جزء مكمال

                                                             
  . 293، ص المرجع السابقالتاریخ ، : حسین خلیل - )1(
  . 334، ص المرجع السابقانفجار ، : مجورج قر  -   )2(
 االنقالبتولى وزارة الدفاع في عهد الرئیس نورالدین اآلتاسي، استولى على السلطة بعد ): 2000-1930( حافظ األسد -  )3(

سلوى  زشتفرنسیس : ینظر(، 1970أكتوبر  12الذي قاده رفقة مجموعة من الضباط السوریین على نظام الحكم في 
  ). 269،270،ص ص  1975تاریخ العالم العربي، دار صادر، بیروت،: الخماس وآخرون
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نحن شعب واحد في ... شعب لبنان هو شعبنا تماما كما شعب سوریا هو شعب لبنان  إن«
عالوة على تصریح الساسات الغربیة حول تمازج الدولتین من خالل صحیفة  »دولتین

نجلترا وایرلندا والوالیات المتحدة تبهان بإن سوریا ولبنان بلدین یشیفهم الجمیع أ «: اإلیكونومست
ومن هذا  »تاریخ یحتمان ان تكون العالقة بینهما حمیمة وصعبةالجغرافیا و  ندااألمریكیة وك

المنطلق شكلت لبنان بالنسبة لسوریا الورقة السیاسیة لمواجهة الضغوطات األجنبیة و العكس 
  )1(.صحیح

   

                                                             
سرائیل رؤیة شرعیة وسیاسیة، : ولید نور - )  1( ٕ شر، ن، مركز النور للالطبعة األولىحرب لبنان حقیقة ما جرى بین حزب اهللا وا

  .43، ص 2006لبنان، 
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  أشكال التدخل السوري: ثانیا
  :الوساطة -1

شعرت سوریا بالقلق من التطورات الحاصلة على الساحة اللبنانیة، خاصة بعد التواجد 
الفلسطیني، مما جعلها تتخوف من هذا التواجد لیصبح ورقة ضغط علیها، ویهدد أمنها من قبل 

 األطرافقبل تأجیجها، فعمدت على الوساطة بین  األزمة، هذا ما جعلها تسارع الحتواء إسرائیل
 لتحقیق، كونها تمثل حكم خارجي اآلخرطرف على حساب  أليوذلك بعدم انحیازها  المتنازعة،

  :الوساطة السوریة من منطلقات ثالثة هي إرجاعمصلحة الجمیع بما فیها الوسیط نفسه، ویمكن 
یضمن أمن سوریا في مواجهة واستقرار لبنان  ،عدم تهدید لبنان لها سوریا یقتضيأمن  -أ

  .إسرائیل
العنف بین أطراف المجتمع اللبناني من مختلف الفئات سیؤدي الى تقسیم البالد استخدام  -ب

  .الى دویالت طائفیة
عدم موافقة أي دولة من الدول العربیة من بینها سوریا التعامل مع أي كیان مسیحي في  -ج

 لبنان، ومن خالل هذا الموقف واصلت سوریا التحرك بإتباعها عنصر الحیاد في األزمة لصیانة
  )1(.واستقالل لبنان، وأن أي تهدید خارجي تتعرض له لبنان یعني التدخل العسكري

الهادفة لضرب استقرار الدول العربیة من خالل مبادرات  )2(وقد كانت إلستراتیجیة كیسنجر
السالم، أثر في تغییر مسار السیاسة الخارجیة السوریة باتجاه المحیط المجاور، فأصبحت بذلك 
لبنان نقطة أساسیة للمحور السوري، كونها دولة مجاورة تحتضن المقاومة الفلسطینیة المسلحة 

احة اللبنانیة، التقى الرئیس األسد مع الرئیس سلیمان الداخلیة على الس األجواءومع توتر 
، 1975ینایر  7قبل تفجیر الوضع في )  99 :ص 6الملحق رقم إلىأنظر ( فرنجیه في شتورة

                                                             
  .295، 294ص  التاریخ ، المرجع السابق، ص: حسین خلیل -) 1(
شغل منصب مستشار رئیس الجمهوریة االمریكیة لشؤون االمن القومي وزیر الخارجیة الوالیات ، 1923ولد في : كیسنجر -) 2(

تمیزت كتاباته باالنحیاز الكامل ) 1977- 1968(المتحدة، عمل على تولي شؤون السیاسة الخارجیة ما بین فترة ما بین 
خلیل فریجات، الجزء االول ،  :، ترجمة1973-1968كرات كیسنجر في البیت االبیض مذ: ینظر(للجانب االسرائیلي 

   .2ص  ،]ت.د[،]ب.د[،]ن.د[الطبعة االولى،
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اقتضت الضرورة  إذاللبحث عن مستجدات الوضع الراهن، واستعداده لتقدیم المساعدة حتى 
 طرافاألبین جمیع  األهلیةالحرب  اندلعت، 1975إرسال قوة عسكریة، وفي أفریل من عام 

المتصارعة التي نفخت فیها النار حتى اشتعلت لصرف انتباه العالم العربي عن سیاسة كیسنجر 
محاولة جمع األطراف المتناحرة للخروج بتسویة  إلى األخیرعمد هذا حسب تحلیل األسد، وقد 

العناصر، رغم إعالن وقف  لمصلحة الجمیع، لكن هذه التسویة لن تنجح بسبب التناحرات بین
  )1(.إطالق النار

وكان الهدف من الوساطة السوریة هو الدفاع عن مصالحها ببروز حزب البعث بصورة المدافع 
شؤون المنطقة،  إدارةعن  والمسؤولعن القضایا العربیة، وظهوره بمظهر الشریك الضروري 

خاصة بعد اتفاق فك االرتباط  إسرائیلمن الصعب المواجهة المیدانیة المباشرة مع  ىفبد
اللبنانیة لضرب أمن سوریا كونها تمثل  األراضي، وعلیه یمكن استغالل 1974بالجوالن سنة 

 رعزل دمشق عن بقیة المناطق عبر مم اإلسرائیليطریقا سهال یستطیع من خالله الجیش 
خوف السوریة، أضف الى ذلك ت باألراضي" حمص"لى مضیق إضي فالذي ی" سهل البقاع"

دمشق من تمركز الفلسطینیین بلبنان وتحالفهم مع الحركة الوطنیة المنادیة باالستقالل، هذا ما 
جعل الحكومة السوریة تتحسس من مخاطر التعبیر السیاسي الذي طالما حاربته في سوریا، 
وعلى نقیض من هذا كانت عالقات النظام السوري والشیعة اللبنانیین ممتازة منذ بدایة 

فرنجیه المسیحیة، وقد ازدادت أجواء نات كما ربطت عائلة األسد صداقة كبیرة مع آل السبعی
عندما قرر المسؤولین اللبنانیین المسیحیین إنشاء دویلة " حافظ األسد"القلق لدى الرئیس 

مسیحیة بمساعدة إسرائیلیة، هذا ما جعله یطالب بالوحدة العربیة، وان جمیع الطوائف العربیة 
  .یتجزأ من الوطن العربيهي جزا ال 

احتدم الصراع بین الموارنة من جهة والحركة الوطنیة وحلفائها الفلسطینیین من جهة أخرى 
األسد الضغط على األطراف المتصارعة من خالل تقدیم خطة وساطة، ضمن  قرر عندها

                                                             
، ص ص 1997الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، الجزء العاشر، مؤسسة هانیاد لتوزیع، بیروت، : مسعود الخوند -) 1(

112،113.  
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 هذهوتنص  1943شبیهة بالمیثاق الوطني  »الوثیقة الدستوریة«تمثل في  إصالحيبرنامج 
الوثیقة على التمثیل النیابي المتساوي بین المسلمین والمسیحیین، ومنح سلطات أكثر لرئیس 

ضمان للمسیحیین في دوالیب الدولة، وتأكید  إعطاءالوزراء على حساب رئیس الجمهوریة مع 
ي هذا العمل لقدور سوریا الكفیل بتطبیق البرامج خاصة فیما یتعلق بتنظیم الوجود السوري، و 

، كما رحب القادة األمریكیةخاصة من قبل الوالیات المتحدة  »البناء«ة على دور سوریة موافق
وتم عرضها من قبل الرئیس فرنجیه على مجلس النواب  »الوثیقة الدستوریة«المسیحیون بنص 

  )1(.1976فبرایر  14یوم 
جویلیة  20یوم  اللبنانیة األزمةفي خطابه التاریخي عن " حافظ األسد"وقد عبر الرئیس السوري 

عن دور بالده في تقدیم الدعم السیاسي من اجل وقف االقتتال الداخلي، وتضییق رقعة  1976
بشكل  األزمة، وسعت لحل النار إطالقالمشكلة اللبنانیة، كما تم تكوین لجنة تعمل على وقف 

المقاومة خلق جو ایجابي من خالل اللقاءات والمنافسات الكثیرة، وتمت دعوة قادة بسریع 
للنظر في مطالبهم من السلطة اللبنانیة، وأبرم االتفاق " یاسر عرفات"الفلسطینیة على رأسهم 

  :المتمثل في تنظیم العالقات الفلسطینیة اللبنانیة والذي ینص على
  .أن منظمة التحریر هي الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني -
  .یني داخل المخیماتأن تتحمل المنظمة مسؤولیة شؤون الفلسط -
  .عدوان خارجي أجنبي أليأمنیة في حالة تعرضها  إجراءاتاتخاذها  -
  .تطبیقها لكافة بنود اتفاق القاهرة، وعدم المساس بأمن المقاومة ووجودها بلبنان -

وافقت السلطة اللبنانیة على مطالب القادة الفلسطیني وتم االتفاق على تنظیم العالقات 
الوطنیة، لكن  اإلصالحاتالتي تضمنت  »الوثیقة الدستوریة«انیة، وعلى اللبن-الفلسطینیة

الساحة  إلىالقتال  إلعادةالوضع لم یبقى على ما هو علیه بسبب االنقالب العسكري الذي جاء 
اللبنانیة وطرح مشكلة استقالة رئیس الجمهوریة، وتمت مناقشة المشكلة من قبل الوفدین السوري 

  :ى اتفاق یقضي بـلإواللبناني للتوصل 
                                                             

  .412، 411، 410، 409المرجع السابق، ص ص ة ، باللع: هنري لورانس -) 1(
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تعدیل الدستور، حیث یسمح بانتخاب رئیس جدید قبل ستة أشهر من انتهاء والیة الرئیس : أوال
  .الجدید

  .انتخاب الرئیس الجدید: ثانیا
  لى استقالة الرئیس الحاليإاالنتقال : ثالثا

رئیس لى هذا االتفاق تم تفجیر الوضع وتأیید االنقالب وطرحت استقالة إوبعد التوصل 
  )1(.الجمهوریة من قبل أحزاب الحركة الوطنیة

تحذر من التدخل في الشأن بعد أن لقي دور سوریة في لبنان ترحیبا أمریكیا والتي كانت 
بزیارة جنبالط في قلعته المختارة وعبر له عن  »دین براون «، »كیسنجر«اللبناني، قام مبعوث 

نة، وتأكد جنبالط من خالل كالمه استمرار تشاؤمه من مستقبل التعایش بین الدروز والموار 
للقادة المسیحیین فرنجیه الجمیل براون الحرب، وبذلك موافقة على التقسیم، وبهذا الصدر أوضح 

 إلسرائیل، لكن بالمقابل یمكن 1958العون لهم كما حدث في عام ید  مدن الیتوقعوا أشمعون 
ظل هذا الوضع المتأزم قام األسد باستقبال تقدیم كافة الدعم لهم بتقویة عالقاتهم معها، وفي 

لة اللبنانیة، وقد قام جنبالط سأحل سلمي للم إلى، بغیة الوصول 1976آذار  27جنبالط في 
وبهذا التصعید حاول األسد إقناع  »جیش فخر الدین «من قبل االجتماع بتشكیل جیش مسلح 

الواردة في الوثیقة  اإلصالحات إن لماذا تصعدون القتال؟«:جنبالط بوقف القتال بقوله
فخرج جنبالط من االجتماع  »؟إلیهمما تریدون فما الذي تسعون  %95عطیكم تالدستوریة 

  )2(.بیروت لیتأزم الوضع أكثر مما هو علیه إلىغاضبا وعاد 
   

                                                             
، ص 1999- 1998موسوعة قصة وتاریخ الحضارات العربیة، الجزء الخامس، الطبعة االولى، بیروت، : أنطوان مراد -) 1(

  .208، 207، 205، 204ص 
  .114الموسوعة ، المرجع السابق، ص : مسعود الخوند -) 2(
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  :التدخل العسكري - 2
سرائیلوافقت أمریكا  ٕ لبنان بعد رفضهم القاطع،  إلىوالموارنة على دخول القوات السوریة  وا

الخبیثة في المنطقة، حیث ظهرت أحداث لبنان  »كیسنجر«بسبب التغییر الحاصل لسیاسة 
بعدما تدخل الجیش السوري لحمایة الفلسطینیین، فأرغم بالقوة  1970مشابهة ألزمة األردن عام 

 إسرائیلى حذرت له بتوجیه ضربة عسكریة، مرة أخر  اإلسرائیلیةعلى الخروج بسبب التهدیدات 
دخول سوریا للبنان على انه تهدیدا  إلىبدمشق بأنها تنظر  األمریكيسوریا من خالل السفیر 

ي قوة عربیة في لبنان سببا كافیا لشن الحرب، وسرعان ما أواعتبرت وجود . خطیرا جدا لها
ن لم تدخل فا إذا«غیر كیسنجر خطته، فبدال من تخویف األسد من دخول لبنان یقال له 

 إنقاذبحجة  اإلسرائیليوكنتیجة لمخاوف األسد من التدخل  »ستدخل بالتأكید إسرائیل
لمنعهم من التضییق على المسیحیین  تالمسیحیین، قرر الدخول لضغط على جنبالط وعرفا

قن كیسنجر أن األسد یسعى التخاذ مواقف صارمة حتى لو كانت یأكثر من الالزم، وبذلك أ
  )1(.إسرائیلين من أجل حمایة لبنان من أي تهدید تستدعي ضرب الفلسطینیی

اللبنانیة، بعد ما قام  األهلیةلقد أضحى التدخل العسكري السوري جزءا ال یتجزأ من الحرب 
للموارنة، وبدخول القوات السوریة المدرعة للحدود اللبنانیة في مایو العسكري األسد بتقدیم الدعم 

فك حصار الفلسطیني والیساریین عن المناطق المسیحیة والسیما مدینة زحلة، وقد  1976
بقاءالحد من الهیمنة الفلسطینیة على لبنان بالقوة،  إلىسعت سوریا من تدخلها  ٕ الموارنة في  وا

أقدمت القوات السوریة على حصار  1976روبتهم، وفي یونیو عام الخندق العربي وتذكیرهم بع
والتموین برا وبحرا، وبذلك تمت السیطرة  اإلمدادالمعاقل الفلسطینیة والیساریة، وقطع خطوط 

على ثلثي البالد، هذا ما جعل الفلسطینیین یقفون موقف الدفاع، على اثر هذا انقلبت موازین 
مة التحریر ظلیفتها منحالحركة الوطنیة و  أحزابانت في صالح القوى لصالح الموارنة بعدما ك

                                                             
ص  ،المخیمات الفلسطینیة في لبنان، الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار الجابیة، لندنمأساة : زین العابدینسرور محمد  -) 1(

  .195 ،194ص 
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الفلسطینیة وعلیه أقدم الموارنة على شن الهجمات ضد الجیوب المعادیة لها في منطقة تل 
  )1(.بیروت الشرقیة بعد محاصرتها إلىالزعتر وصوال 

: بتصریحاته حول التدخل السوري »آلون« اإلسرائیليأدلى وزیر الخارجیة  األثناءفي هذه 
 إلنقاذهدف مبدئیا ی التدخل العسكري السوري، فتح صفحة جدیدة في الحرب اللبنانیة، وهو«

التدخل حالیا موجه ضد «: التصریح التالي اإلسرائیليكما أصدر وزیر الدفاع  »المسیحي
الوالیات  إن«له ات بالكونجرس قو د، وفي خطاب لكیسنجر أما لجنة االعتما»وحلفائه تعرفا

شجعنا المبادرة السوریة هناك وان الوضع یسیر  وأنناالمتحدة تلعب دورا رئیسیا في لبنان، 
تصریحات المارونیة، فقد وجه الرئیس  إلى إضافة »لصالحنا ویمكن رؤیة خطوط التسویة

 دعالر «زعماء العرب مدافعا عن المبادرة السوریة المرفقة بقوة  إلىسلیمان فرنجیه رسالة 
  )2(.»العربیة

الجامعة العربیة قرار بتشكیل قوة أمن عربیة تحت  أصدرتومع تفاقم الوضع الداخلي اللبناني، 
القتال، فرحبت دمشق بالعمل العربي الموحد، وبهذا  إلیقافلتحل محل القوات السوریة  إشرافها

العربیة غیر قادرة على القیام بأي دور، بل یجب  األمنقوة  أنالصدد أكد الرئیس فرنجیه 
العربیة  األمنبتحویل قوة  اإلقرارتم تشكیل قوة عربیة مهمتها تحقیق السالم، وبعقد قمة الریاض 

وكانت القمة المصغرة بالریاض بتاریخ  )3(.رئیس جمهوریة للبنان أمرقوة ردع، تعمل تحت  إلى
سوریا، خمس دول عربیة مصر، السعودیة،  الذي حضره رؤساء 1976 األولتشرین  18

نهاءالنار،  إطالقالكویت ولبنان ورئیس منظمة التحریر الفلسطینیة نص على وقف  ٕ القتال  وا
لتصبح قوة ردع عربیة شكلت  ،، وتعزیز قوات العربیة1976أكتوبر  21بدءا من صباح یوم 

تتألف من السعودیة، الكویت، نة جوتكوین ل األمنالقتال وحفظ  إنهاءجندیا، مهمتها  30من 
بهدف تطبیق بنود اتفاق القاهرة، واحترام منظمة التحریر  ةسوریا بالتنسیق مع رئیس الجمهوری

 اإلعالمیةكل الحمالت  مع توقیف الفلسطینیة لسیادة لبنان وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة
                                                             

  .44حرب ، المرجع السابق، ص : ولید نور - )1(
  .174،175،176مأساة، المرجع السابق، ص ص : سرور محمد زین العابدین - )2(
  524، ص المرجع السابق، مذكرات: د ریاضو محم - )3(
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نشاءالفتنة وتأجیج الوضع،  بثتالتي  ٕ ك تمت المصادقة على قمة رسمي موحد، وبذل إعالم وا
، لتدور مشادات كالمیة بین 1976أكتوبر  26بعقد قمة عربیة في القاهرة بتاریخ  الریاض

والثاني  إسرائیلاتهم الجبهة اللبنانیة بالتحالف مع  األولالیساریین التقدمیین والیمین المسیحي، 
فاقیتي الریاض القاهرة منحت وعلیه فان ات »التعایش«النظر في الصیغة اللبنانیة  بإعادةطالب 

الوضع باستعمال قوات الردع العربیة من أجل تحقیق  إلنهاءرئیس الجمهوریة سالحا قویا 
  )1(.السالم
انقسام األحزاب اللبنانیة المسلحة بین مؤیدة ومعارضة  إلىالستنجاد الماروني لسوریا اأدى 

رفض  لتحقیق السلم واألمن، والثانيري للتواجد العسكري السوري، األول اعتبر التواجد ضرو 
  :هذا التدخل  ومن بین هذه الملیشیات نذكر

جع، جعها سمیر مبعد توحید الصف المسیحي لیتزع "بیار الجمیل"أسسها : القوات اللبنانیة -
شماال خاضت معارك ضد الوجود  نرو بتقضاء ال إلىامتد نفوذها من بیروت الشرقیة 

 .عینات لتقاتل فیما بعد ضد التواجد السوري نهایة السبعیناتمنتصف السببلبنان الفلسطیني 
والیة لسوریا، تزعمه طوني فرنجیة حفید الرئیس مال األحزابوهو من بین : حزب المردة -

   .1976سلیمان فرنجیه الذي تربطه عالقة وثیقة مع سوریا، أسس الحزب في 
وقد رعت  »للقوات اللبنانیة«السابق  ة القائدقیحبتضم عناصر موالیة الیلي : میلیشیا الوعد -

بیروت الشرقیة  إلىتعود  أنقبل  سوریا هذه العناصر وأمنت لها التغطیة السیما في سهل البقاع
  .مع دخول الجیش السوري

، وهي حركة مؤیدة لسیاسة السوریة 1976موسى الصدر عام  اإلمامأسسها : األملحركة  -
  .وتتلقى الدعم من دمشق

                                                             
  .204،205االنظمة ، المرجع السابق، ص ص :  حسن الحسن -) 1(
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بزعامة كمال جنبالط، الذي قام بتأسیس جیش في بدایة الحرب : الحزب التقدمي االشتراكي -
الدعم له  األخیرةلیخوض معارك ضد القوة اللبنانیة، وضد الدخول السوري بالرغم من تقدیم هذه 

  )1(). لبب الجر ح(سابقا 
كري السوري المتمثل في بدأت تحالفات األمس تتغیر، بعد تأیید الجبهة اللبنانیة للتدخل العس

قوات الردع العربیة، ومحاربة المقاومة الفلسطینیة والقوى الیساریة الوطنیة لهذا التدخل، انقلبت 
رفض، فقد وضع صدام عنیق بین الجبهة  إلىتأیید والتأیید  إلىالمقاییس وتحول الرفض 

ها قوات سوریة، حیث استعملت جمیع أنواع یتاللبنانیة وقوات الردع العربیة التي كانت أغلب
الرد باألسلحة الثقیلة في بیروت الشرقیة وضواحیها هذا ما جعل رئیس الجمهوریة یصدر قرار 

باستمرار المعارك  أنمر الناهي لقوات الردع العربیة، في حین آلهجوم مسلح، كونه ا أيعلى 
  )2(.ا في هذا الصراعسیستمر الدمار، هذا ما أجبر الرئیس أن یكون حكما وسط

شكل التحالف القائم دمشق والمقاومة الفلسطینیة والحركة الوطنیة سدا منیعا في وجه المشروع 
الیهودي لتقوم هذه األخیرة بتخطیط للمؤامرة الغرض منها تبریر التدخل اإلسرائیلي في لبنان، 

حمل رئیس الجمهوریة  بهدف قیام كیان مسیحي تابع لها مع تصفیة المقاومة الفلسطینیة، وقد
میلیشیات الجبهة اللبنانیة وحلفائها تبعا  إلىمسؤولیة التصعید األمني  » فرنجیه «اللبناني 

ال سوریا في لبنان، لینعقد فیما بعد مؤتمر الوزراء شغللمخطط اإلسرائیلي الذي یقضي با
بلبنان لیؤكد  »بیت الدین«الخارجیة العرب المشاركین في قوات الردع والمساندین لها في 

دانتهدعمه لقوات الردع العربیة، و على عروبة لبنان ووحدته  المؤتمر ٕ  إسرائیلالتعامل مع  وا
  )3() .  100 :ص 7أنظر الملحق رقم (

                                                             
، األندلس، مؤسسة 1990اكتوبر  29، السنة السابعة، االثنین 338، العدد مجلة الیوم السابع، "المیلیشیات اللبنانیة" -) 1(

  .21باریس، ص 
  .206، المرجع السابق، ص  األنظمة: حسن الحسن -) 2(
  .380، 379، ص ص 1999حرب وجود ال حرب حدود، الطبعة الثالثة، شركة بیسان، بیروت، : انعام رعد -) 3(
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االلتحام مع الدور السوري اختار  إلىمع عودة الساحة الفلسطینیة اللبنانیة من حالة االشتباك 
القوات السوریة، مندیا بالسیادة واالستقالل ومواجهة  معالمسیحیون المواجهة والدخول في صراع 

  )1(.الدور العسكریة والسیاسي السوري في لبنان
عالقات  لیتطور النزاع بین المسیحیین اللبنانیین وسوریا، خاصة بعد قیام المسیحیین بإنشاء

لبناني  ، هذا ما جعل الوضع یتأزم أكثر مما هو علیه، حیث تم إنشاء جیشطیبة مع إسرائیل
وبذلك بدأ الجیش یشن هجمات على  ،، والذي تلقى الدعم منهاإلسرائیلالموالي  )2(.الجنوبي

مواقع منظمة التحریر الفلسطینیة في الجنوب اللبناني، وردا على تلك الهجمات قام السوریون 
 الصلح بین حافظ األسد ویاسر عرفات بهدف أثرهالى عبقصف بیروت الشرقیة المسیحیة، وتم 

تمت الغارة  أثرهاالعمیل وعلى  "جیش لبنان الجنوبي"من قبل  إسرائیليهجوم  أليالتصدي 
  )3(.بعد اإللحاح المسیحي 1977اإلسرائیلیة األولى غلى لبنان في سبتمبر 

بات الوجود السوري في لبنان ضرورة حتمیة خاصة بعد التغییر الحاصل بالمعادلة الجدیدة في 
سرائیلالصراع بین المقاومة اللبنانیة المدعومة من وسوریا من جهة  ٕ ومن ورائها من میلیشیات  وا

نتیجة لذلك أصبحت الجبهة اللبنانیة معرضة للهجمات و المسیحیة في الجهة المقابلة، 
الفلسطینیین لیندلع بذلك الصراع العربي  اإلرهابیینبحجة نشر األمن ومحاربة  یلیةاإلسرائ

  .من جدید اإلسرائیلي
  
  

                                                             
، 26، 25، ص ص 2006، دار الهالل، بیروت، األولىحروب كبیرة في شرق أوسط صغیر، الطبعة : ناصر قندیل -) 1(

27.  
ن الجیش اللبناني، تتمركز هذه الجماعات عمسلحة مكونة من جنود وضباط  منشقین  اتمجموع: الجنوبي جیش لبنان -) 2(

علیها سابقا جیش لبنان  أطلقمسؤولیة حمایة الشریط الحدودي،  األخیرةهذه  إلیها أوكلت ،إسرائیلفي المنطقة الحدودیة مع 
 "جیش لبنان الجنوبي"علیه فیما بعد  أطلقعین انطوان لحد مسؤول لهذا الجیش الذي فاته الحر بقیادة سعد حداد و بو 

، ص 1993ة، بیروت، نییط، مؤسسة الدراسات الفلساألولىالسبعة على لبنان، الطبعة  األیامب ر ح: محمود سوید: ینظر(
  .)209، 208ص 

  110، المرجع السابق، ص  الصراع: محمد صادق صبور -) 3(
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  الدور اإلسرائیلي في الحرب األهلیة اللبنانیة: الفصل الثالث

لم تتوقف أطماع الكیان الصهیوني عند احتالله الفلسطیني، بل عمل على إتباع سیاسة توسعیة 
ضد الدول المجاورة، مستغال بذلك التطلعات الوطنیة والقومیة والدینیة المتواجدة في المنطقة 

لبنان التي لعبت إسرائیل دورا بارزا فیها من أجل ضمان أمنها  لیبرر انتهاكاته للدول خاصة
بحجة التواجد الفلسطیني، وتحقیق مشروعها االستیطاني ضاربة بعرض الحائط جمیع القوانین 

  .الدولیة

  االجتیاح اإلسرائیلي للبنان -1

  1978االجتیاح اإلسرائیلي للبنان عام  -1-1

عربیة انطالقا من عدة منطلقات ولفهم طبیعة هذا الصراع جاء التدخل اإلسرائیلي في المنطقة ال
  :أبعاد األطماع اإلسرائیلیة إلىالبد من الرجوع 

سرائیل على أنه نزاع قدیم یرجع : البعد التاریخي -1 ٕ الذي یوضح حقیقة الصراع بین العرب وا
لغزواتهم  ، فكانت بدایة"بالد الكنعانیین" إلىزمن خروجهم من مصر، متجهین  إلىفي بدایته 

  .وقاموا على إثرها بعملیات إبادة ألصحاب األرض

صراعهم،  للیهود فيبحیث تمثل العقیدة حجر الزاویة بالنسبة : البعد العقائدي في الصراع -2
وقالت  «زاعمین أنهم شعب اهللا المختار وان اهللا اختارهم دون غیرهم من الشعوب قال تعالى 

  )1(»حباؤهالیهود والنصارى نحن أبناء اهللا أ

إضافة إلى البعد الجغرافي الذي یحلم به الصهاینة على مر التاریخ، في بناء إسرائیل الكبیرة 
الفرات، والبعد البشري من خالل طلب العون من الدول الكبرى إلدراكهم  إلىالممتدة من النیل 

                                                             
  .18 اآلیة -المائدة: سورة -) 1(
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 الكامل بعدم نصرهم على العرب اال بمساعدة اآلخرین، ضف الى ذلك مساندتهم لبعض
  )1(.األقلیات المتواجدة عند العرب ودعمهم لها، وهذا ما حدث في لبنان

سرائیل مع مرور الوقت على المستوى السیاسي  ٕ تطورت العالقة بین القوات المسیحیة وا
والعسكري، فقد زودت إسرائیل القوات المسیحیة بمعدات األسلحة والبزات العسكریة، وعملت 

ذلك تم عقد اجتماعات كثیرة بین قادة الكتائب وممثلي على تدریب عناصرها وتأهیلهم، وب
إسرائیل وجیش الدفاع اإلسرائیلي، وعلى أثرها وطدت العالقة بین الطرفین اكثر مما كانت 
علیه، وجرى اجتماع بین ممثلي الموساء والقیادة الكتائبیة ایضا، وثم طرح خطط من قبل هذه 

، وكذلك التوصل الى حل إلنهاء الحرب األهلیة األخیرة بهدف تعزیز مواقع القوات المسیحیة
الذي ضم العدید من  )2(.بزعامة سعد حداد »جیش لبنان الحر«واسترجاع االستقالل، لیظهر 

الجنود المتطوعین باإلضافة الى بعض ضباطهم الحرس الوطني، لیطرح ایضا في االجتماع 
لسطینیین في لبنان، والمنظمة الذي ضم الطرفین المسیحي واإلسرائیلي موضوع الالجئین الف

التي تمثلهم، والتي برزت من خالل تواجدها العسكري واعتبر الكتائبیون بقاءها خطر یهددهم 
من حیث التوازن الدیمقراطي وعلیه ال یمكن إقامة دولة لبنانیة موحدة قبل مسألة الالجئین 

ون من لبنان سواء بالطرق الفلسطینیین، وبناءا على هذا اقترح الكتائبیون ترحیل الفلسطینی
   )3(.السلمیة او باستعمال أسالیب أخرى

حیث نفذ الجیش اإلسرائیلي عملیة  1978آذار  15بدأ االجتیاح اإلسرائیلي بجنوب لبنان في 
كیلومتر، بهدف الحد من  100على طول الجبهة  »عملیة اللیطاني «اجتیاح واسعة عرفت بـ 

لبنان فامتد هذا االجتیاح من رأس البیاضة على شاطئ البحر العملیات الفدائیة الفلسطینیة من 

                                                             
، 1983، دار المریخ، الریاض، األولى، الطبعة اإلسرائیلیةالجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة : احمد یاغي إسماعیل - ) 1(

  .145، 142،  141، 140ص ص 
المیلیشیات الحدویة المدعومة من قبل  االجیش اللبناني انشق عنھ لیصبح قائدفي ضابط ): 1984 - 1936(سعد حداد  - ) 2(

 االحتالل، منح وسام قدوة المثالیة من قبل قوات " دولة لبنان الحر"قیام ما یسمي  1979 أفریل 19إسرائیل اعلن في 
التوسع في اإلستراتیجیة اإلسرائیلیة، الطبعة : عدنان حسین السید: ینظر(اإلسرائیلي، تقدیر لجھوده المخلصة مع العدو 

  .  169،170، ص ص  1989األولى، دار النفائس، بیروت، 
التقلیل الكامل للجنة كاھان الصھیونیة حول مذبحة صبرة و شتیال، الطبعة األولى، دار طالس : صطفي العمادم -)  3(

  . 29، 27،28، 26، ص ص  1985للدراسات، دمشق، 
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الى القطاع الشرقي من سفوح جبل الشیخ، لتكون لبنان بذلك احدى محطات التوسع الذي سعى 
  .)1(إسرائیل لتحقیقه

من مساحة لبنان اي ما یقارب نصف مساحة الجنوب  % 9بسطت إسرائیل نفوذها على 
یة صور وبیت جبیل، ومرجعیون، والنبطیة، جزین، وتمثلت مناطق سیطرتها على اقض

حاصبي، ونتیجة لهذا االحتالل هجر العدید من سكان الجنوب لینخفض بذلك عدد السكان الى 
) 425(الف نسمة لیصدر قرار مجلس األمن  400اقل من مأتي ألف نسمة بعدما كان عددهم 

للبنانیة واحترام سیادة لبنان القاضي بتحقیق االنسحاب اإلسرائیلي الكامل من األراضي ا
   )2(.واستقالله السیاسي داخل حدوده المعترف بها دولیا

أرسل مجلس األمن قوات أممیة الى الجنوب اللبناني بهدف إعادة الشرعیة اللبنانیة الى 
األراضي التي احتلتها إسرائیل إلعادة األمن وبوصول القوات الدولیة انسحبت إسرائیل تاركا 

والمیلیشیات التي تدعمها، ودعت هذه األخیرة لحمایة القوي المسیحیة " سعد حداد" وراءه قوات
من المقاومة الفلسطینیة ، وأنها لن تسمح للقوات الدولیة باحتالل مراكزها، وبذلك أصبحت 
القوات الدولیة بین المیلیشیات التابعة إلسرائیل من جهة والمقاومة الفلسطینیة وحلفاءها من جهة 

ذلك لم تستطع استعادة األراضي المحتلة وال فرض األمن كونها تمثل قوات سالم ولیست أخرى ل
قوات ردع، لیستمر االعتداءات اإلسرائیلیة على الجنوب اللبناني، وظل الوضع على ما هو 

، بالرغم من محاوالت الجیش اللبناني الدخول الى الجنوب لیتلقي مواجهة 1979علیه الى غایة 
ائیلیین ومنعه من التقدم الى الشریط الحدودي، فطلبت الدولة اللبنانیة عقد قمة من قبل اإلسر 

عربیة لبحث الوضع القائم بالجنوب، فتسارعت المبادرات األمریكیة و الفرنسیة لتحول دون 
    )3(.عقدها

    

                                                             
  . 112، ص 1989ولى، دار النفائس، بیروت، األطبعة الالتوسع في اإلستراتیجیة اإلسرائیلیة، : عدنان حسین السید -)  1(
  .224قضایا ، المرجع السابق، ص : سامیة محمد جابر  -)  2(
  . 209، 208، 207األنظمة ، المرجع السابق، ص ص : حسن الحسن -)  3(
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  : 1982االجتیاح اإلسرائیلي للبنان عام  – 1-2

یر الدفاع اإلسرائیلي، تم فیها وضع خطة ، بطلب من وز 1979بدأ التحضیر للحرب في عام 
تهدف الى تدمیر البني التحتیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة في الجنوب، من خالل عملیة 
موسعة تصل الى صیدا، لیعین أمیر دووري من قبل وزیر الدفاع شارون قائدا للجبهة الشمالیة، 

اطق من لبنان حتى خط سنقوم باحتالل من «وقد ذكر شارون عن مضمون الخطة بقوله 
زحلة، وتدمیر القوات اإلرهابیة، إضافة الى القوات السوریة واللبنانیة، في حال استلزم  -جونیه

وهذا دلیل على ان الحرب لم تقتصر  »تنفیذ المهمة ذلك بحیث یسود وضع جدید في المنطقة
ى لبنان بالكامل، على الفلسطینیین فقط بل حتى السوریین مما جعل اإلسرائیلیین یسیطرون عل

كانون األول  15، 14واجتمع شارون مع هیئة األركان العامة وقیادة الجبهة الشمالیة في 
، إلبالغهم بجوهریة الخطة لالستعداد للحرب، وفي نفس الفترة تم التحضیر القمة 1981

وب، السیاسیة الحاكمة وذلك بتقدیم جدول لمجلس الوزراء یبین فیه سیطرة فدائي فلسطین للجن
وعلیه توجه شارون الى لبنان لاللتقاء ببشیر الجمیل لیبلغه بدور الكتائب في الحرب وذلك 

  )1(.بسیطرتهم على هضبة وزارة الدفاع وأوالهم أیضا شأن ببیوت الغربیة

في لندن بعد خروجه " شالوم ارغون"لشن الحرب على لبنان اتخذت إسرائیل من مقتل سفیرها 
قبل مجهولین أطلقوا النار على رأسه ذریعة لإلشعال شرارة الحرب من ) فندق دوتشستر(من 

فبعدما علم عرفات بهذه الحادثة أدرك أن إسرائیل ستقوم بمهاجمة المنظمة حتى لو لم تكن 
مسؤولة عن مقتل السفیر، وبعد عقد االجتماع الوزاري اإلسرائیلي، أقدمت هذه األخیرة بموافقة 

على شن الهجوم على مواقع منظمة التحریر  : )ص 8رقم  أنظر الملحق( وتأیید الوزراء
الفلسطینیة في لبنان، لیتم بعدها الرد على هذا الهجوم بعد اتفاق مسؤولي المنظمة، لیبدأ 

ومن خالل هذا القرار اإلسرائیلي بالهجوم تحت ذریعة القتل الذي  )2(التصعید بین الطرفین

                                                             
، ص 2011ولى، دار الفرابي، بیروت، لبنان، األطبعة ال،  1982اسرائیل الحرب الدائمة إجتیاح لبنان : محمد خواجة -)  1(

  .  40، 39، 38،  37ص  
  .  201،  200سابق، ص ص المرجع الاسرائیل،  : أھرون بریقمان، جیھان الطھري -)  2(
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مع منظمة التحریر الفلسطینیة بواسطة الوسیط األمریكي اعتبرته إسرائیل خرقا لالتفاقیة المبرمة 
  ".فیلیب حبیب"

لكن السبب الحقیقي الذي دفع قوات الغزو اإلسرائیلي عام  )1(بدى الغزو اإلسرائیلي للبنان حتمیا
المدى البعید، أما على المدى  إلىنحو لبنان هو التوسع الذي تسعى إسرائیل لتحقیقه  1982

اومة الفلسطینیة المتواجد في لبنان، وضرب الحركة الوطنیة المساندة لها القریب هو سحق المق
ثم محاصرة سوریا، وبذلك یتم تحطیم التحالف الثالثي، هذا ما یجعل إسرائیل تحقق أطماعها 

ولتكشف هذه الحقیقة من خالل التحقیقات التي أجرتها  )2(.الصهیونیة في األراضي اللبنانیة
لقد وجدت قائمة مع مرتكبي الحادث تشمل «: مقتل السفیر اإلسرائیلي الشرطة البریطانیة حول

أسماء المطلوب قتلهم، وكان على رأس القائمة اسم ممثل منظمة التحریر الفلسطینیة في لندن، 
لتأتي  »منظمة التحریر الفلسطینیة إلىوفي هذا ما یعطي ادعاء إسرائیل بأن المعتدین ینتمون 

ما  هذا بهدف إقامة هامش امني" عملیة السالم من أجل الجلیل"اسم  بعد ذلك أكذوبة أطلعوها
االعتداء على السفیر اإلسرائیلي بلندن ال عالقة له بتهدید الجلیل فالغزو  أنیدل على 

  )3(.اإلسرائیلي للبنان یتماشي مع مناطق االستعمار التوسعي

السیطرة البلدان و القرى اللبنانیة لیتم بذلك  1982حزیران  06بدأ الغزو اإلسرائیلي للبنان في 
بهدف تمركز القوات اإلسرائیلیة والملیشیات المتحالفة معها، فقاموا بتوسیع نطاق الشریط 

من األراضي اللبنانیة ومع سیطرة إسرائیل على  %8الحدودي، حیث أصبح هذا الشریط یغطي 
تها بأكثر من مائة وخمسة، جل األراضي الجنوبیة قدر عدد القرى والبلدان التابعة تحت سیطر 

وعلیه فرض تشدید امني على حركة األفراد والبضائع والسلع عند الدخول والخروج ومن أهم 
  :المعابر

                                                             
معركة السالم، ترجمة عمار فاضل، مالك فاضل، الطبعة األولى، األھلیة للنشرالمملكة األردنیة، :یومیات شمعون بیرس -)  1(

  . 264، ص1995عمان، 
  .31،32، ص ص 1987نحو رؤیة استراتیجیة موحدة ازاء قضایا العصر،مدیریة المكتبات، عمان ، : صایل مومني -) 2(
ملف إسرائیل دراسة للصھیونیة السیاسیة، ترجمة، مصطفي كامل فودة، دار الشروق ،بیروت، ص : اروديجروجیھ  -)  3(

156 .  
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  معبر الشومریة یصل بنت جبیل مع البنطیة -

  معبر یاحون یصل بیت جبیل مع الصور -

  .معبر كفر تبنین یصل مرجعیون مع البنطیة -

  )1(.في قضاء صور معبر البیاضة على الساحل -

لم یكتفي اإلسرائیلیین بسیطرتهم الكاملة على الجنوب اللبناني، لیقوموا بهجوم على العاصمة 
حیث بدأت الطائرات اإلسرائیلیة بالتحلیق فوق  :  )ص 9أنظر الملحق رقم()الغربیة(بیروت 

یتواجد مقر المنظمة التحریر الفلسطینیة  أینبیروت وبالتحدید الجنوبي الغربي من العاصمة 
وسرعان ما استولى اإلسرائیلیون على عدة نقاط حساسة في العاصمة لیتم تطویق بیروت 

یل شارون تمت السیطرة یالغربیة من الضاحیة الجنوبیة الى مرفأ المدینة في الشمال، وبقیادة آر 
ارة الكویتیة بمراقبة العاصمة ومخیم على مقر القیادة في إحدى األبنیة الكبرى على مفرق السف

صبرا وشتیال، وعلیه أرسلت قوة جدیدة من إسرائیل الى بیروت فوقعت بعض اإلصطدامات بین 
الجیش اإلسرائیلي وعناصر من المقاومة لكن اإلسرائیلیین تابعوا تقدمهم حسب الخطة المدروسة 

ل الى القسم الغربي من المدینة دخول إسرائی «أن " صائب سالم" لیعلن رئیس الحكومة السابق
وكانت هذه االتفاقیات تحمل في مضمونها خروج المقاتلین  »هو انتهاك لالتفاقیات المعقودة
   )2(.الفلسطینیین من بیروت الغربیة

  :كما سماها الصهاینة الى ثالثة مراحل هامة" عملیة السالم من اجل الجلیل"قسمت 

یونیو التصادم مع القوات السوریة في حالة دخول من بوابات ) 13الى  06(المرحلة األولى من 
العاصمة بیروت، مع التأكید أن الهدف األساسي من الحرب هو إبعاد الفلسطینیین الى ساحة 

  .كیلومتر من الحدود الشمالیة 40

                                                             
  .117، 116ص  التوسع ، المرجع السابق، ص: عدنان حسن السید -)  1(
  .  25،27،28،34، 24، ص ص  1983تحقیق حول مجزرة، ترجمة المكتب العربي، باریس، : أمنون كابلیوك -)  2(
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أغسطس حیث تم التواصل مع الكتائبیین في  22یونیو الى  14المرحلة الثانیة دامت من 
ت إلعطاء معلومات عن الوضع هناك من أهمها تعزیزات القوات السوریة في ضواحي بیرو 

وبقاءهم في مراكزهم المتواجدة في بیروت لتتعرض هذه األخیرة من الناحیة  »سهل البقاع«
الغربیة لقصف عنیف من أول یونیو الى نهایة الشهر، أسفرت عن وقوع ضحایا في صفوف 

  .المدنیین

سبتمبر انتخب في هذه المرحلة رئیسا جدیدا  28أغسطس الى 23ن نبدأ م: المرحلة الثالثة
للبنان هو بشیر الجمیل لیغتتل هذا األخیر بتحریض سوري ویقوم أتباعه بالتعاون مع إسرائیل 
على الدخول الى مخیم الفلسطینیین صبرا وشتیال، وقاموا بعملیات ثأر وحشیة اهتز العالم كله 

رائیلي على بیروت الغربیة هیأت المیلیشیات الكتائبیة نفسها بعد سیطرت الجیش اإلس) 1(.لها
للبدا بعملیة اقتحام المخیم و هذا بعدما تحقق الجنرال دروودي من جهوزیة الكتائبیین وتم بذلك 
شرح دور الكتائبیین في المخیمین لتجتمع هذه األخیرة في المطار الدولي، وضمت القوات 

ق نحو المخیمین بدعم كامل من القوات اإلسرائیلیة بهدف رجل لالنطال 160الكتائبیة حوالي 
تطهیر المخیمین من اإلرهابیین، وتلقى على إثرها الجنود اإلسرائیلیون أوامر بترك الوحدة 
الكتائبیة تدخل المخیم لیهرع سكان المخیم بعدما أصابهم الخوف من دخول الكتائبیین الى مقر 

زر في حي مرسال من قبل میلیشیات الكتائب ومجموعة من القیادة العامة وقد بدأت أول المجا
ساعة ویوقع الكتائبیون مئات  40المتطرفین الیمینیین لتبدأ بذلك المذابح التي استمرت 

وبدعم صهیوني وتنفیذ  )2(.األشخاص من أطفال ونساء وعجز، باإلضافة الى عائالت بكاملها
، اي على مدى أكثر 1982دیسمبر  17 – 16إسرائیلي، تم ارتكاب مجازر صبرا وشتیال في 

لیستشهد بذلك أكثر من أربعة آالف . من یوم كامل طوال یوم الجمعة وصباح یوم السبت

                                                             
: شاھو، ترجمة إلىالسلطة والسیاسات األیدیولوجیة من بیض : اسرائیل واللیكود و الحلم الصھیوني: كولین شیندلر -)  1(

  . 216،217، ص ص  1997مصطفي الرز، الطبعة األولى، مكتبة مدبولى، 
  . 45،48،49تحقیق، المرجع السابق، ص ص : أمنون كابلوك -)  2(
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فلسطیني لبناني، وكان الهدف من هذه المذبحة الشنیعة ضرب معنویات الفلسطینیین وحلفاءهم 
         )1(.اللبنانیین وأیضا تأجیج الفتنة المذهبیة بین اللبنانیین أنفسهم

أستنكر العالم هذه الجرائم الشنیعة والغیر أخالقیة محملین بذلك المسؤولیة الكاملة لإلسرائیلیین 
وبذلك تمت المطالبة بالتحقیق القضائي حول المجزرة من قبل أعضاء الكنیست واألحزاب 

ى هذه المعارضة مطالبین بتقدیم استقالتهم، وخرجت مظاهرات كبیرة في إسرائیل احتجاجا عل
قاضي التحقیق حول المجزرة ولم تكن " بیجن"المذبحة وعلى الرغم من هذه االحتجاجات، عین 

نما الحجة السیاسیة ٕ    )2(.الحجة األخالقیة هي التي دفعت إلى تعینه وا

  :رد الفعل الخارجي والداخلي على االجتیاح اإلسرائیلي للبنان-2

  :االسرائیلیة لألراضي اللبنانیةالموقف الخارجي من االنتهاكات -2-1

  : المواقف العربیة-أ

تبنت معظم االنظمة العربیة حیال االنتهاكات االسرائیلیة لألراضي اللبنانیة، مذ وطأت اقدام 
الصهاینة فلسطین قرارا سلبیا، ال یقل سلبا عن الموقف الرسمي اللبناني الذي اتسم بالتقصیر، 

كان الجنوب اللبناني والفلسطیني بالسالح االمریكي فالهجمة الشرسة التي یتعرض لها س
المتطور، لم یحرك الدول العربیة التي تقف موقف المشاهد، لیقتصر موقفها حیال هذه 
االعتداءات بالتندید واالستنكار الذي ال ینفع، لیكون بذلك الدعم المادي شبیها بالدعم السیاسي، 

العربیة، اال ان سكان الجنوب لم یتحصلوا على اي بالرغم من ارتفاع المداخیل القومیة للدول 
مساعدات سواء كانت عسكریة او مادیة، لتزداد معاناتهم في ظل عقد التحالف الثنائي بین 
اسرائل والسادات وتوقیع معاهدة السالم بینهما، فكان لبنتان بذلك خط دفاع في وجه هذا الحلف 

  )3(.تسعى اسرائیل  ان یشمل المنطقة باسرهاباسمراره للمعركة واقافه لهذا التحالف الذي 

                                                             
، ص ص 2003، الریاض، تلعبیكااولى، مكتبة األطبعة الاإلرھاب في الفكر الصھیوني، : إسماعیل أحمد یاغي -)  1(

171،172 .  
  . 275،278سابق، ص ص المرجع الإسرائیل ، : كولن شنیدلر -)  2(
  .64، ص1979النقابي األول، منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، بیروت، المزرعة، - المؤتمر الثقافي": من أجل الجنوب من أجل لبنان" )  3(
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 1982اصدرت الدول العربیة واالسالمیة بینا ادانت فیه االعتداء االسرائیلي على لبنان عام 
  :ومن بین هذه الدول

اإلسرائیلي عل الشعبین اللبناني  لالعتداءالسعودیة موقفها الرافض  أبدت: السعودیة-
یاسر عرفات رئیس اللجنة  إلىوالفلسطیني، حیث أرسل الملك خالد عاهل السعودیة برسالة 

ٕ و معكم قلبا وقالبا،  بأنناثقوا :"التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، قال فیها لن ندخر وسعا  اننا
،  وبإرسال رسائل "على قضیتنا العادلةفي بذل النفس والنفیس في كل ما یعود بالخیر والنصر 

والفرنسي ورئیسة وزراء بریطانیا والى زعماء الدول الغربیة  األمریكي ینالرئیس إلىعاجلة 
التي یقوم بها العدوان  اإلنسانیةدعاهم للتحرك السریع اتجاه الهجمة الغیر ، واإلسالمیة
  .اإلسرائیلي

، الفلسطینیینضبط النفس وعدم استخدام القوة ضد  غالى )1( الرئیس حسني مبارك دعا:مصر-
  .على لبنان اإلسرائیلیةفي حین اصدر مجلس الوزراء بیانا یدین فیه االعتداءات 

مجلس الوزراء للبحث في عملیة  أقامهاجاء الموقف الكویتي من خالل الجلسة التي : الكویت-
الدولة عبد العزیز حسین وقوف بالده  للجنوب اللبناني، لیصرح بعدد ذلك وزیر اإلسرائیليالغزو 

  .جانب الشعبین اللبناني والفلسطیني إلى

 إلىقوات مدرعة والمشاة  إلرسالوزیتها هكامل ج اإلیرانیة اإلسالمیةالجمهوریة  أعلنت: إیران-
الرئیس حافظ  إلىعلى خامنئي  اإلیرانیةجبهة القتال من خالل الرسالة التي بعث بها قائد الثورة 

   )2(.األسد

على لبنان،  اإلسرائیليومع تواصل حمالت التندید والشجب من قبل الدول العربیة ضد العدوان 
عقد مؤتمر  إلى، اإلسرائیليدعت جامعة الدول العربیة بعد ثالثة وعشرین یوما من االجتیاح 

                                                             
 1981وھو قائد عسكري وسیاسي مصري ، عین رئیسا للجمھوریة خلفا للسادات عام  1928ولد في عام : حسني مبارك)  1(

  ). 518، ص1996، الطبعة الخامسة والثالثون، دار المشرق للنشر، بیروت، واإلعالمالمنجد في اللغة العربیة : ینظر. (
  .28، 27، ص ص 1983، بیروت، اقرأالثانیة، دار ، الطبعة 1982للبنان  اإلسرائیليیومیات الغزو )  2(
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ن ، لكاإلسرائیلیةنهائي حول االنتهاكات  التفاقطارئ لوزراء خارجیة العرب، بصدد الوصول 
الخالف بین الدول العربیة حال دون اتخاذ قرارا مناسب لتكتفي الدول العربیة بمطالبة مجلس 

  )1(. األمن والجدول الكبرى التدخل لحل األزمة

  :األجنبیةالمواقف -ب

في حربها على لبنان  إسرائیلكعادتها مع  األمریكیةوقفت الوالیات المتحدة : األمریكيالموقف -
جاء في موقفها قبیل بدا الحرب عندما عرض شارون في واشنطن خطته لتدمیر  هذا ما

الكسندر هیج، ولقي هذا العرض  األمریكيالمتواجدین بلبنان، على وزیر الخارجیة  الفلسطینیین
منظمة التحریر الفلسطینیة هم مجموعة  أفراد أنالذي یرى  األخیرتعاطفا وقبوال من قبل هذا 

، وعالقتهم بالكریملین، وقد جاء على لسان احد األمریكیةبسبب معارضتهم السیاسة  إرهابیین
 اإلسرائیليبرقیة من قبل السفیر  إرسالكبار المسؤولین المعارضین لخطة شارون انه تم 

هیج ، وكان رد فعل المسؤول -القدس حول اجتماع شارون إلى األمریكیةبالوالیات المتحدة 
 إلسرائیلالموافقة  إعطاءهیج  إنكاروبالرغم من " األخضرالضوء  أعطونا إنهم ! یا الهي:" هو

 أياحد مساعدیه اعترف بان وزیر الخارجیة قد قال انه لیس من حق  أن إاللغزو لبنان، 
كیفیة الدفاع عن نفسه لینعكس موقف هیج من خالل  ألمریكایجبر حلیفا  أن أمریكيمسؤول 

ر بین المسؤولین ثیا بین واشنطن والقدس ، وانتشرت بكالتي تمت مداولته البرقیات إحدى
، لیؤكد "تقومون بعمل عظیم في لبنان، وانه لعمل یهم كل فرد نكمإ :"حیث قال هیج اإلسرائیلیین

فهناك مشاركة  أمریكیة-إسرائیلیةلم تكن هناك مؤامرة  إذانه حتى عمید المراسلین العسكریین 
  )2(.ضمنیة بینهما

بشأن  األوروبيبادرت فرنسا بالتحرك منفردة بسبب الخالف الواقع بالداخل  :الموقف الفرنسي-
، وجاءت خطوتها هذه بناء على عاملین رئیسیین 1982للبنان عام  إسرائیلالموقف من غزو 

  : هما
                                                             

  . 80،81مأساة ، المرجع السابق، ص ص : محمد زین العابدین سرور)  1(
  .269،ص ]ت.د[، ]ب.د[، ]ن.د[مذكرات مناحین بیجن، : اریك سیلفر ) 2(
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  حمایة مصالحها بالمنطقة -
فضال  إلسرائیلالمنحاز  األمریكياالستجابة للتوقعات العربیة بدور فرنسي ناشط یوازن الدور -

تغییب دورها في تحقیق  إلى اإلسرائیلي- األمریكيیؤدي انتصار الدور  أنعن تخویفها من 
حل دائم بالمنطقة، وتبنت فرنسا  إیجادللبنان في  إسرائیلالسالم بالمنطقة مستفیدة من انتهاك 

  :أساسیتینمواقف عدیدة دارت حول مسألتین  األزمةخالل 
، حیث اقترحت األزمةمن عناصر  أساسیامل مع منظمة التحریر الفلسطینیة كون عنصرا االتع-

على  اإلشرافتكون مهمة القوى الولیة هي الفصل بین القوات المتصارعة ولیس  أنفرنسا 
القضاء علیها كونها  أوترحیل الفلسطینیین باإلضافة إلى رفضها القاطع نزع سالح المقاومة 

 أعلى إلى، مع تكثیف االتصاالت الفرنسیة بمنظمة التحریر الفلسطینیة ینيتمثل الشعب الفلسط
  .مستویات

لتدعو فرنسا في  األوسطاللبنانیة مرتبطة بالتسویة الشاملة الزمة الشرق  األزمةتسویة -
، وذلك بعد حل والحقوق الشرعیة لجمیع الدول األمنبدأ مفاوضات تضمن  إلىمشروعها 

توتر  إلىالمواقف الفرنسیة  أدتلألراضي اللبنانیة، وقد  إسرائیل الناتجة عن غزو األزمة
الخارجیة  إلىبتقدیم مذكرة احتجاج رسمیة  األخیرةلتقوم هذه  اإلسرائیلیة-العالقات الفرنسیة

عن طلبها بعد الرسالة  إسرائیلالفرنسیة رافضة المشاركة الفرنسیة في القوات الدولیة، لتتراجع 
الذي  یتعهد فیها االلتزام باالتفاق اإلسرائیليرئیس الوزراء  إلىالتي بعثها الرئیس الفرنسي 

  )1(.شكلته القوى الدولیة
والوالیات  إسرائیلالرسمیة " تاس"اتهم االتحاد السوفیاتي عبر وكالة :االتحاد السوفیاتي- 

قرار الحرب كان متفقا علیه مسبقا في  أن، مؤكدا "بشن الحرب الخامسة ضد العرب"المتحدة 
، وقد دانت موسكو هذا العدوان والوالیات المتحدة إسرائیلاالتفاقیات العسكریة السریة بین  إطار

                                                             
  . 80، 79التدخل، المرجع السابق، ص ص : یحي علي العلي)  1(
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لوضع حد لهذا  اإلجراءات، التي دعاها التخاذ كافة "المتحدة األممتحدي لمنظمة " بأنهووصفته 
  )1(.العدوان

  :مشروع المقاومة-2-2

تعرض لبنان العتداءات مستمرة من قبل إسرائیل، بعدما بسطت سیطرتها على فلسطین، 
لتنكشف األهداف الصهیونیة في التوسع الذي ال حدود له، وتكون بذلك لبنان إحدى محطات 

المقاومة الفلسطینیة مع المقاومة هذا التوسع، وكرد فعل على العدوان برزت فصائل حركة 
الوطنیة اللبنانیة التي جابهت قوات العدو بكل ضراوة، لیتسع بذلك نطاق عملیاتها إلى كل 

  )2(.المواقع المحتلة

تعود ظهور فصائل المقاومة المختلفة إلى التنوع السیاسي للتیارات واألحزاب إضافة إلى وجود 
عل الصراع مع إسرائیل طبیعته الخاصة بلبنان، وبعد فصائل المقاومة الفلسطینیة، هذا ما ج

خرجت منظمة التحریر الفلسطینیة وفصائلها المسلحة من 1982االجتیاح اإلسرائیلي في العام 
الیوم الذي  وقد تباین )3(.لبنان لتنتقل بذلك قیادة المقاومة المسلحة إلى زعامة لبنانیة إسالمیة

یمات واألحزاب التي كانت تلعب دورا فیها، إال أن ظهور ، بتباین التنظانطلقت فیه المقاومة
، لتشكل 1982المقاومة كصراع مادي عسكري حقیقي ظهر بعد االجتیاح اإلسرائیلي عام 

اإلسرائیلي، فكانت بذلك القرى  -المقاومة اإلسالمیة بدایة لمرحلة جدیدة من الصراع العربي
، الذي "حزب اهللا" عة هذه المقاومة تحت مسعى والمدن الشیعیة في الجنوب اللبناني مشروع طلی

مبدأ فكري یحمل عاطفة وأحاسیس ومشاعر هي من صلب : قام على مبدأین أساسیین هما
یجب أن تزول إسرائیل من : " عقیدة وثقافة هذه األمة، ومبدأ سیاسي بناء على ما قاله الخمیني

م االحتالل الصهیوني لألراضي ، ومع أن انطالق المقاومة اإلسالمیة ارتبط بهجو "الوجود
لیست كما یتصور " ، إال أن هناك احد مسئولي المقاومة الذي یرى أن 1982اللبنانیة عام 

                                                             
  .30، 29، المرجع السابق، ص ص 1982للبنان  یومیات الغزو االسرائیلي ) 1(
  35، 31نحو رؤیة، مرجع سابق، ص ص : صایل مومني ) 2(
 .9، ص]ت.د[ھزیمة الصھاینة، الطبعة األولى، دار النشر االلكتروني، بیروت : طارق الكركیت )3(



 في الحرب األھلیة اللبنانیة اإلسرائیليالدور                                                                                    : الفصل الثالث
 

78 
 

البعض بأنها ناتجة عن االجتیاح ، كال إنما هي عقیدة وفكرة المواجهة الموجودة والكامنة في 
نه وأمته بشكل نفس كل إنسان سلم بشكل خاص، وكل إنسان یتطلع إلى تحریر نفسه ووط

   )1("عام

واجهت مجموعات من الشیعة القوات اإلسرائیلیة بعد ما احتلت جزءا كبیرا من لبنان عام 
، وعلى اثر ذلك تم االتفاق على إقامة تنظیم إسالمي لمواجهة هذا الخطر،متخذ اإلسالم 1982

مات منهاجا وقاعدة فكریة وعقائدیة له، في ظل ضعف مؤسسات الدولة وخروج التنظی
الفلسطینیة، لتقوم إیران بمساعدة اللبنانیین والشیعة بشكل خاص القابعین تحت االحتالل 
ذنابه، بتدریبهم من قبل الحرس الثوري لتتضافر جهود العلماء واللجان اإلسالمیة وحركة آمل  ٕ وا

بهدف إنشاء لجنة ثوریة یتم من خاللها تجمیع المجموعات . 1983اإلسالمیة في عام 
المختلفة في جسم تنظیمي موحد الذي عرف في بدایته باسم الشورى، لیتم في یوم  السالمیة

الثورة السالمیة " حزب اهللا" اعتماد تسمیة ثانیة كشعار لهذا التنظیم هو 1984آذار من العام 
، لیعلن الحزب بشكل 1984لتأتي العملیات السریة للمقاومة السالمیة إلى غایة عام " في لبنان

، من خالل رسالة وجهت 1985ه وأهدافه السیاسیة وارتباطه بوالیة الفقیه في عام رسمي مبادئ
بدأت حركة المقاومة الفعلیة المباشرة بمجموعة من العملیات تستهدف  )2(إلى المستضعفین

" االحتالل اإلسرائیلي وعمالته، لیكون العنصر األساسي في إستراتیجیة المقاومة اإلسالمیة
وعدم الدخول في معارك كارثیة، لذلك فقد قامت / لعدو من حیث ال یتوقعو ضرب ا" حزب اهللا

عملیة،  100إلى  1989و 1985المقاومة اإلسالمیة بالعدید من العملیات حتى وصلت بین 
، بهدف الضغط على القوات 1995إلى  1990عملیة ما بین العام  1030لترتفع إلى 

                                                             
، ]ن.د[اللبنانیة تكتیك أم إستراتیجیة الطبعة األولى،المقاومة الوطنیة : قوات التحریر في جبھة المقاومة الوطنیة اللبنانیة )1(

 .22، ص1987بیروت، 
حزب هللا نموذجا، الطبعة االولى، /حركات االسالم السیاسي والغرب في القرن العشرین : غسان أبو حسن: رائدة قندیل )2(

 .40، 39، ص ص 2008مركز حقوق االنسان، بیروت، 
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وبالفعل تم االنسحاب على غرار تكاثف عملیات اإلسرائیلیة لالنسحاب من القرى الجنوبیة ، 
  .)1(المقاومة

على ضرب أهداف أساسیة في الجیش  1984أقدمت المقاومة اإلسالمیة في دیسمبر من عام 
اإلسرائیلي ، حیث تم الهجوم على مئة موقع من قبل رجال المقاومة الذي أسفر عن مقتل ثالثة 

 17لحد وصلت إلى ما یقارب  بملیشیا، عالوة عن خسائر 27من عناصر االحتالل وجرح 
ثمانیة من عمالء االحتالل، وتتالت عملیات المقاومة حیث أقدم  قتیل، كما تمت تصفیة

عن إعدام خمسة عشر عمیال وقاموا بنصب كمین  1985المقاومون في كانون الثاني عام 
لدوریة مشتركة من الجیش اإلسرائیلي والمخابرات اإلسرائیلیة بالقرب من قریة العباسیة، لینفجر 

، بعدما لوحت امرأة "رنغو" الیوم نفسه اغتیال العمیل المدعو لغم آخر بمن بقوا أحیاء، لیتم في 
مسنة لسیارته، وعندما توقفت هاجمها أربعة من رجال المقاومة كانوا یختبئون بین الشجیرات 

ومع بدأ الهوجمات على قوات  )2(.لیقتل على الفور هو وجمیع من كان معه في السیارة
اللبناني، انطلقت العملیات االستشهادیة، التي نفذها االحتالل اإلسرائیلي وعمالئهم بالجنوب 

المقاومون المخلصین من أبناء جبل عامل، لتستهدف أول عملیة استشهادیة مقر الحاكم 
العسكري لإلسرائیلي بمدینة صور، حیث قلم احد المجاهدین وهو الشهید احمد قصر بتفجیر 

، وقد أفاد 1982شرین الثاني ت 11خمیس نفسه بمبنى مقر الحاكم لیسقط المبنى بالكامل یوم ال
ضابطا وجندیا بمن فیهم الحاكم العسكري باإلضافة  74الناطق العسكري اإلسرائیلي عن مقتل 

جندي واعتبر  141إلى عدد كبیر من المفقودین، لتعلن فیما بعد الصحف اإلسرائیلیة عن مقتل 
التي قام بها فاتح عهد االستشهادیین عشرة منهم من المفقودین وببدء هذه العملیة االستشهادیة 

بالجنوب احمد قصیر انطلقت قافلة كبیرة من المجاهدین االستشهادیین الذین ادخلوا الرعب في 
وكانت أول عملیة ناجحة قام بها  )3(.نفوس الصهاینة، واسقطوا بذلك مقولة العدو الذي ال یقهر

                                                             
، ]ب.د[نور منصور، مركز الدراسات االشتراكیة، : اللبنانیة وتحدیات المستقبل، ترجمةانتصار المقاومة : كریس ھارمان )1(
 12، ص]ت.د[
 703، 702، ص ص2005ویالن وطن، الطبعة السابعة عشرة، شركة المطبوعات للنشر، بیروت، : كسروبرت فی )2(
 http://www.bintjbeil.com/A/news/011114_qaseer.html :فاتح عھد االستشھادیین في الجنوب ، على الرابط: قاسم صفا  )3(
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فجیر مقر القوات األمریكیة والفرنسیة في الحزب اكتسبه شهرة في العالم العربي واإلسالمي هو ت
جندي أمریكي وفرنسي، وقد كبد  300، التي أسفرت عن سقوط ما ال یقل عن 1983أكتوبر 

قتیل وعدد كبیر من الجرحى  23حزب اهللا البني اإلسرائیلي خسائر سنویة بلغت ما یقارب 
وخطف جندیین في  64جندي وجرح  36واألسرى ، لتكشف المصادر اإلسرائیلیة عن خسارتها 

 1200عاما حوالي  18، وفي اإلجمال كانت حصیلة القتلى اإلسرائیلیین طوال 1988عام 
، وتحت ضغط 1985، قررت إسرائیل االنسحاب األول في یال، وسبب هذه العملیات الفدائیةقت

حركات الحركات اإلسرائیلیة التي طالبت بانسحاب الجیش من المستنقع اللبناني ومن أهم هذه ال
  .)1("األمهات األربع" حركة

احدث العامل الفكري للمقاومة اإلسالمیة صحوة لشعب اللبناني والشعب العربي للمضي في 
طریق التحریر، وقلب معادلة العدو الذي ال یقهر، لتنتقل بذلك من إحداث الصحوة إلى إلحاق 

رائیل اضطرت ألول مرة في إن إس:" الهزیمة بإسرائیل في الجنوب حیث قال احد قادة حزب اهللا
بل أصبح " تاریخها أن تنسحب بدون مفاوضات، وان تنهزم تحت ضربات المقاومة اإلسالمیة

الخطر یهددها من داخل األراضي الفلسطینیة المحتلة، لیتأكد العدو اإلسرائیلي نفسه أنها نتاج 
  )2(.حركة المسلمین في جبل عامل

التي قامت بها، خاصة بالنسبة للعمل الدعائي  بلغت المقاومة ذروتها بفضل االنجازات
ویعتبر :" ...واإلعالمي إلسقاط الخصم أو اختراقه، حیث یقول آیة اهللا الخمیني بهذا الصدد

العمل الدعائي أول أنشطتنا في هذا الطریق، أي الحكومة اإلسالمیة ، فیجب أن نتقدم من 
ألمر كذلك على الدوام، إذ یلتقي عدة خالل العمل اإلعالمي، ففي جمیع أنحاء العالم كان ا

مل الدعائي، فیزدادون شیئا أشخاص ویفكرون في األمر ثم یقررون ویقومون بعد ذلك بالع
، إلى أن ینتهي األمر بأن یصیروا قوة نافذة في حكومة كبیرة ، أو یحاربونها، ومن ثم فشیئا

                                                                                                                                                                                                    
 28/04/2014 ،14.55   
 

 .36،30الحرب، المرجع سابق، ص ص : و فضةبمحمود عبد العزیز أ )1(
 . 80، 79المقاومة ، المرجع السابق، ص ص : قوات التحریر في جھة المقاومة اللبنانیة )2(
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ان الناس هذه الصورة القویة لحزب ، ولوال الوسیلة اإلعالمیة والدعائیة لما غرس بأذه"یسقطونها
زعزعة استقراره في الكثیر  نفسیة ادخل الكیان الصهیوني في حرب  ،اهللا، وبفضل هذه الوسیلة

 )1(.من األحیان

الكیان الصهیوني، الذي سعى إلى تأجیج  أطماعجعلته محل  اإلستراتیجیةلبنان  أهمیة إن
خاصة وان كل عملیة قامت بها إسرائیل في لبنان كانت تستهدف الفلسطینیین، لینقسم الطائفي 

بذلك الدخل اللبناني إلى طرفین متصارعین الطرف المسیحي والطرف اإلسالمي الیساري، 
هذا االنقسام لتطبیق سیاستها التوسعیة والتي لقیت رد فعل كبیر من طرف  إسرائیللتستغل 

   .الشعب اللبناني والفلسطیني

                                                             
 .51، 36،ص ص ]ت.د[، ]د،ب[،]ن.د[ ،حزب هللا تحت المجھر:كیراعلي حسین ب 1



  

  

  الخاتمة
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ن لم یكن تناقض یالصراع الداخلي في لبنان بین المسلمین والمسیحی أنوضحت الدراسة أ
انه صراع اجتماعي واقتصادي وسیاسي ناجم عن السیاسات الخارجیة التي  إذ ،دینیا فحسب

لم تكن حدث مفاجئ وعابر في تاریخ  1975عام  األهلیةفرضت علیه، فاندالع الحرب 
لیساعد  ،ال بد وان تطفو فوق السطح تالتي كانالشعب اللبناني بل كان له جذوره المنطقیة 

على تأجیج الوضع من خالل تسلیحها وتمویلها  اإلقلیمیةبذلك الدور الخارجي للقوى 
  . بالفصائل المتصارعة ودفعها قدما لمواصلة القتال

  :النتائج التالیة إلىل هذه الدراسة تم التوصل من خالو 

نظام الطائفیة السیاسیة التي مر بها لبنان خالل عهد  أنالتجارب التاریخیة  أثبتت -
االبتدائي الفرنسي كان قائما على التمییز الطائفي هذا ما سبب نزاعات داخلیة  بین  

التعدیل الكامل بالدستور  مفالبرغالطوائف اللبنانیة الذي استمر إلى غایة االستقالل، 
والذي اقر بمبدأ التوافق في الحكم بین الطوائف  1943المتمثل في المیثاق سنة 

ممارسته لم تطبق على ارض الواقع حیث اخذ منصبي رئاسة  أن إالاللبنانیة 
طابع شكلیا لتزداد بعد ذلك مطالب ) للسنة(ورئاسة الوزراء ) للشیعة(المجلس النیابي 

اصة مع التوازن الدیمغرافي بینهم وبین المسحیین التي لم تلقى صدى المسلمین خ
 .1975الصدام المسلح عام  في نهایة المطاف إلى أدىلدى النظام القائم هذا ما 

اللبنانیة البعد السیاسي، ذات جذور اجتماعیة واقتصادیة وتاریخیة  األزمةشكلت  -
 . اخذ وجها طائفیا إذالعمیقة 

اقر بمبدأ مشاركة الحكم لجمیع الطوائف من  1989الذي عقد عام ان اتفاق الطائف  -
خالل توجیه السلطات الرئاسیة بینهم لیأخذ بذلك منحنیین ایجابي وسلبي، فالبرغم 
من سلبیاته اال أنه اثبت قدرته غلى تحقیق التوازن السیاسي نوعا ما،بین جمیع 

  .الطراف اللبنانیة 
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غوط و الصدمات الضسلسلة متالحقة من  ىإلتعرض النظام السیاسي اللبناني  -
المنظمات العسكریة ،السیاسیة ،فبدخول منظمة التحریر  أعمالشملت استمرار 

 األمةالنظر في مواقفه اتجاه قضایا  إعادةلبنان حملت كیانه على  إلىالفلسطینیة 
  .العربیة لسیما القضیة الفلسطینیة 

الدولیة المتصارعة فیما بینها لتعم  لبنان ساحة لتصفیة الحسابات بین القوى أضحت -
والدولي الذي انعكس بدوره على  اإلقلیميلموازین القوى بدعمها  إخضاعهابذلك 

  .الحیاة السیاسیة و مراكز القرار في الدولة
خارج  األمنیةعرض مصالحها  إلىبدمشق  إسرائیلالصراع المستمر على  أدى -

  .إسرائیللبناني مدعم و ممول من  حدودها و في لبنان بالذات ،لتمنع بذلك نظام
عنصر تهدید لها و المتمثل في منظمة التحریر  أي أبعادعلى  اإلسرائیليالحرص  -

یهددون  إرهابییناللبنانیة بحجة وجود  لألراضيالفلسطینیة ،لتبرر بذلك انتهاكاتها 
استقرارها،هذا ما جعلها تشترك مع حزب الكتائب للقضاء على عدوهم المشترك الذي 

اللبنانیة وأحد عوامل  األزمةمداخل  أهماحد  إسرائیلیهدد كیانهم ،لتكون بذلك 
  .تحریكها 

نان في الصراع العربي قادرة على حفظ موقع لب أنهاأظهرت المقاومة اللبنانیة  -
ذلك من خالل ما حققته من انجازات ضد العدو الصهیوني  ، وتتجلىاإلسرائیلي

  .واسترجاعها لألراضي المغتصبة وتحریرها لألسرى اللبنانیین والعرب أیضا

 

  



  

  

  المالحق
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  ------------------- 01الملحق رقم ---------------------- 

  خریطة األنهار في لبنان

  
  

  .269ابق، ص سالمرجع ال ،النظام :كامل عمر حسن: المصدر
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  ------------------- 02الملحق رقم ---------------------- 

  خریطة تبین مشروع األطماع اإلسرائیلیة في المیاه اللبنانیة

  

  
  

  .587المرجع السابق، ص ،تایقافتال ا: جان  جورج دانیال: المصدر
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  ------------------- 03الملحق رقم ---------------------- 

  المحافظات و األقضیة في لبنان

  
  

  .17المرجع السابق، ص  ،نانبل ،أحمد حسن سید أبو العینین: المصدر  



89 
 

  ------------------- 04الملحق رقم ---------------------- 

  السكانیة في األقضیة اللبنانیة خریطة توضح الكثافة

  
  .236ابق، ص سالمرجع ال ،ةیفار غج يف:وهیبة محمد عبد الفتاح: المصدر
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  ------------------- 05الملحق رقم ---------------------- 

  نص إتفاق الطائف
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، 178، 177عبد العزیز محمود ابو فضة، الحرب، المرجع السابق ، ص ص : المصدر 

179 ،180 ،181 ،182 ،183  ،184 ،185 ،186. 
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  ------------------- 06الملحق رقم ---------------------- 

  الرئیسین األسد وفرنجیة في شتورة اجتماعصورة توضح 

  

  
  .112المرجع السابق، ص  ،ةعو سو ملا: دنو خلا دو عسم: المصدر
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  ------------------- 07الملحق رقم ---------------------- 

  نص لقرارات بیت الدین
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  .380ابق، ص سالمرجع ال ،بر ح:إنعام رعد: المصدر
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  ------------------- 08الملحق رقم ---------------------- 

  1982- 6- 6نص قرار مجلس الوزراء اإلسرائیلي لبدء اإلجتیاح على لبنان بتاریخ 

  

  

  
  

  

  

  

  

  .387 لسابق، صاإلسرائیلي ، المرجع ایومیات الغزو : المصدر 



103 
 

  

  ------------------- 09الملحق رقم ---------------------- 

  خریطة توضح الحصار اإلسرائیلي على العاصمة بیروت

  
 302، ص قباسلاویالت، المرجع : رت فیسكبرو : المصدر



  

  

  
  

  الببليوغرافيا
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  :المصادر والمراجع باللغة العربیة 
  المصادر: 1

 القرآن الكریم  -أ 

 راتــــــــالمذك  - ب 
 
  .269،ص ]ت.د[، ]ب.د[، ]ن.د[مذكرات مناحین بیجن، : اریك سیلفر - 1
والصراع في الشرق .. البحث عن السالم  1978-1948مذكرات محمود ریاض : دو ریاض محم - 2

  .1985بیروت، ، الطبعة الثانیة، المؤسسة العربیة، األوسط

خلیل فریجات، الجزء االول ، الطبعة  :، ترجمة1973-1968مذكرات كیسنجر في البیت االبیض  - 3
   ].ت.د[،]ب.د[،]ن.د[االولى،

معركة السالم، ترجمة عمار فاضل، مالك فاضل، الطبعة األولى، األھلیة :یومیات شمعون بیرس - 4
  .1995للنشر المملكة األردنیة، عمان، 

  
  عةالكتب المطبو - ج

سلیمان سالم : إسرائیل والعرب حرب الخمسین عاما، ترجمة : بریغمان أھرون ، الطھري جیھان .1
  العیسي، 

، دار الجیل، بیروت، األولى، الطبعة 1990- 1983والعرب شاهد عیان  أمریكا: تمام البرازي .2
1992.  

فودة، دار ملف إسرائیل دراسة للصھیونیة السیاسیة، ترجمة، مصطفي كامل : جارودي روجیھ .3
  الشروق ،بیروت

   .1999حرب وجود ال حرب حدود، الطبعة الثالثة، شركة بیسان، بیروت، : رعد انعام .4
السلطة والسیاسات األیدیولوجیة من بیض إلى : اسرائیل واللیكود و الحلم الصھیوني: شیندلر كولین .5

 .1997مصطفي الرز، الطبعة األولى، مكتبة مدبولى، : شاھو، ترجمة
التقلیل الكامل للجنة كاھان الصھیونیة حول مذبحة صبرة و شتیال، الطبعة األولى، : مصطفيالعماد  .6

  . . 1985دار طالس للدراسات، دمشق، 
  2005ویالن وطن، الطبعة السابعة عشرة، شركة المطبوعات للنشر، بیروت، : فیسك روبرت .7
وطنیة اللبنانیة تكتیك أم إستراتیجیة المقاومة ال: قوات التحریر في جبھة المقاومة الوطنیة اللبنانیة .8

 ،1987، بیروت، ]ن.د[الطبعة األولى،
   1983تحقیق حول مجزرة، ترجمة المكتب العربي، باریس، : كابلیوك أمنون .9

 واألطماعاللعنة الكبرى المشرق العربي  الدولیة واألطماعاللعنة الكبرى المشرق العربي : لورانس هنري .10
 .عبد الحكیم االربد، الطبعة الثانیة، الدار الجماهیریة، بنغازي: الدولیة، ترجمة
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  المراجع: 2
  الكتب المطبوعة- أ

 ].ت.د[،]ب.د[،]ن.د[لبنان في دائرة المشروع االستراتیجي اإلسرائیلي،: أبو حسان فادي أحمد  .1

في، ااإلسالمیة، الطبعة األولى، دار الو ربیة اإلسالمیة الفرق والمذاهب عالحضارة ال: أبو خلیل شوقي .2
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2002.  
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2012.  

نان وسائر البلدان العربیة، الطبعة الثالثة، دار السیاسیة والدستوریة في لب األنظمة :الحسن حسن .8
  .1981، بیروت، للنشر بیروت
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  .1970مصر، 

  .202، ص 2012التاریخ السیاسي للوطن العربي، منشورات الحلبي، بیروت، : حسین خلیل .12
، ، الطبعة األولى، دار الفرابي، بیروت 1982اسرائیل الحرب الدائمة إجتیاح لبنان : خواجة محمد .13

  . 2011لبنان، 
مأساة المخیمات الفلسطینیة في لبنان، الجزء األول، الطبعة الثانیة، : سرور محمد زین العابدین .14

  .دار الجابیة، لندن
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  .1993بیروت، 
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