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تعد الحرب األهلية بلبنان نتاًجا طبيعًيا للوضع السياسي التي كانت عليه  
وههههو الوضهههع الهههلي ارضههه  عليلههها ا نتهههداب ال رنسهههي  ،1975لبنهههان لبيههه  عههها  

، اقد عمه  ا نتهداب ال رنسهي علهب ضهرب الوحهدن الوطنيهة (1)(1943 –1920)
عن طريق تعميق النزعهة الطاف يهة والتهي   يهزا  يعيإهلا للهب اليهو ، ولله  برسه  
المعههههال  السياسههههية مههههن رهههه   لسههههناد الرفاسههههة اللمسههههيحيينا عمومهههها واالموارنههههةا 

 (2).رصوًصا
ومنحت رفاسهة الهوزرا" اللسهنةا ورفاسهة مجلهو النهواب اللإهيعةا، بمها نيابهة 
رفاسههة الههوزرا" الههي امتيههاز الههرو  األرمههولكو، ولسههمت المقاعههد الوزاريههة بطريقههة 
محسوبة للدروز والكامولي  واألرمهن وسهافر الطوافهأل األرهري، بينمها توارمهت كه  

حيون بللا التقليد كضمانة لل  طاف ة حصص اإلدارن والقضا"، ولد تمس  المسي
ولل  علب حد تعبير بحد  لادتل ..... النلا صهما  األمهان ورهط الهدااخ األريهر 

 (3)عن ا ستق   ا.
وبهلل  يكهون ا نتههداب ال رنسهي علههب لبنهان لههد لعهب دورا ملمهها اهي ت تيههت 
وتجزفهههة الكيهههان اللبنهههاني مهههن رههه   تعميهههق النزعهههة الطاف يهههة، وههههل  عهههادن الهههدو  

مبرياليههة كانههت   تكت ههي بمهها حققتهه  مههن اسههتد   لمقههدرات الههدو  مههن رهه   اإل
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تواجدها علب براضيلا، ب  تتر  للل  الدو  العديهد مهن المإهك ت التهي تتوارملها 
  ول ترات طويلة حتب بعد حصوللا علب ا ستق  .

 التكوين الطائفي للبنان ودوره في الحياه السياسية:
هب والطوافهههأل دورا ملمههها اهههي الحيهههان السياسهههية لقهههد لعبهههت األديهههان والمهههلا

وا لتصههههادية اللبنانيههههة، حيهههه  يمكههههن تصههههنيأل لبنههههان للههههب مجمههههوعتين دينيتههههين 
 5000كبيرتين: لس مية ومسيحية، اض  عن األللية اليلوديهة التهي تبلهر لرابهة 

نسهمة وبلليهات دينيهة برهري صهديرن. بمها الطوافهأل المعتهرأل بلها رسهميا اهي لبنههان 
طاف ههة وهههي المارونيههة والسههنة والإههيعة والههدروز والههرو  واألرمههولكو  18اعههددها 

والكاموليههههه  واألرمهههههن الكاموليههههه  واألرمهههههولكو والسهههههريان الكاموليههههه  واألرمهههههولكو 
واأللبهههاط الكاموليههه  واألرمهههولكو واإلسهههماعيليون والكلهههدان وال تهههين وا نجيليهههون 

 (4)والعلويون واآلإوريون. 
وافهأل مهن اتهرن تاريريهة للهب برهري، ابينمها كهان ولد ارتل ت نسهبة ههل  الط

 %51بنسههبة 1932مجمههوخ الطوافههأل المسههيحية يإههك  األقلبيههة واقهها إلحصهها" 
بنسبة  2007بصبحت الطوافأل المسلمة هي التي تإك  األقلبية واقا إلحصا" 

92˒58%.(5) 
                                                           (6) : 1932إحصاء 

 المسيحيون المسلمون
 النسبة المئوية الطائفة النسبة المئوية الطائفة

 22˒4 السنة 28˒8 الموارنة
 19˒6 الإيعة 9˒7 رو  برمولكو
 6˒8 الدروز 5˒9 رو  كامولي 

 48˒8 النسبة الكلية للمسلمين 6˒8 آررون)معظمل  برمن(
   51˒2 النسبة الكلية للمسيحيين 
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                      (7):2007إحصاء 
 المسيحيون المسلمون

 النسبة المئوية الطائفة النسبة المئوية الطائفة
 26˒44 السنة 22˒19 الموارنة

 26˒06 الإيعة 7˒86 رو  برمولكو
 5˒63 الدروز 5˒2 رو   كامولي 
 0˒79 علويون 3˒01 برمن برمولكو
 58˒92 النسبة الكلية للمسلمين 0˒67 برمن كامولي 

   0˒58 جيليونلن
   41˒07 بلليات

   41˒07 النسبة الكلية للمسيحيين
وتهههه  ترسههههيت هههههلا التكههههوين الطههههاف ي والحزبههههي للبنههههان مههههن رهههه   الميمههههاق 

، حيههه  تههه  توزيهههع السهههلطة بهههين 1943( عههها  The National Pactالهههوطني )
 الطوافههأل اللبنانيهههة، ل  بن ههههلا الميمههاق لهههد بعطهههب الصهه حيات الكبهههري للطاف هههة
المسههيحية المارونيههة علههب حسههاب الطوافههأل األرههري، وعليهه  اعتبههر هههلا الميمههاق 
ميمالهههها طاف يهههها ولههههيو وطنيهههها ممهههها جعلهههه  عههههام  رفيسهههها اههههي للكهههها" حههههدن الحههههرب 

 (8)األهلية.
وبههالرق  مههن ا ت ههاق علههب مبههدب التههوازن بههين جميههع ال فههات اللبنانيههة  اهه ن 

جههيا اللبنههاني لي األقلبيههة السههيطرن المارونيههة ظلههرت جليهها مههن رهه   تههدر  ال
المارونية اي الحيان السياسية، ولل  عنهد ليها  مهورن الإهارخ اللبنهاني ضهد الهرفيو 

، اتدر  لافد الجيا اؤاد إلاب إلرماد اتي  المورن (9)1952بإارن الروري عا  
واإلإههراأل علههب ا نترابههات الرفاسههية، التههي انتلههت ب ههوز كميهه  إههمعون برفاسههة 

ان للههههلا األريههههر دور اههههي التصههههدي للتيههههار اللبنههههاني القههههومي الجملوريههههة، ولههههد كهههه
المههدعو  مههن سههوريا ومصههر، وللهه  باسههتعانت  بالو يههات المتحههدن األمريكيههة مههن 

 (10.)بج  حماية ن ول الطاف ة المارونية ضد التيار اليساري اإلس مي
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وكان هلا التعدد الطاف ي سرعان ما يتحو  للب مصدر للبؤو وا نحه   
ت النزاخ وال تنة ولل  بسبب مركبات  الكميرن، ولد ظلر هلا اي كمير من اي اترا

 1958الحههروب واألزمههات التههي توالههت علههب لبنههان وبهملهها الحههرب األهليههة لعهها  
، للهههه  رقهههه  اعتقههههاد الههههبعف بن هههههلا التعههههدد اههههي 1975والحههههرب األهليههههة لعهههها  

مهرن مصهادر مروته  التركيبة السكانية للبنان سبب اهي ا زدههار والتطهور نتيجهة لك
 (11)الروحية وال كرية وتعدد ليم .

لهههد يكهههون ههههلا ا عتقهههاد سهههليما للا لههه  تتهههدر  القهههوي الرارجيهههة اهههي الإههه ن 
اللبنهههاني بو تسهههترد  للههه  ا رهههت أل الطهههاف ي لرلهههق بهههلور ال هههتن وا رت اهههات، 
وبالتههالي مزيههد مههن النههزاخ والصههراعات، ونظههرا لعههد  تحقههق للهه  الإههرط اهه ن هههلا 

أل الطههاف ي كههان وبهها  علههب لبنههان ومبههررا لتههدر  لههوي عديههدن اههي الإهه ن ا رههت 
 اللبناني. 

ااسهههتمرار المإهههك ت والنزاعهههات بهههين الطوافهههأل المرتل هههة وعهههد  حللههها منهههل 
حصهههو  لبنهههان علهههب ا سهههتق   كهههان سهههببا رفيسهههيا اهههي اإهههتعا  كميهههر مهههن ال هههتن 

 .1975والحروب وعلب ربسلا الحرب األهلية لعا  
ود طوافههأل دينيههة متنوعههة ميههزن ين ههرد بلهها لبنههان، الههلا التنههوخ ولهه  يكههن وجهه

النهههاج  عهههن الت لهههي بهههين تهههاريت اإلسههه   وتهههاريت المسهههيحية الإهههرلية يجهههد القسههه  
األكبههههههر مههههههن جههههههلور  اههههههي المإههههههرق العربههههههي ورصوصهههههها اههههههي العههههههراق وسههههههوريا 

 (12)والسطين.
ود ل  بن التنهههوخ الطهههاف ي اهههي ههههل  البلهههدان كااهههة يعوضههه  اهههي المقابههه  وجههه

%( و  سههيما مههنل  السههنة،  95% و 80بكمريههة سههاحقة مههن المسههلمين )مهها بههين 
باسههتمنا" العههراق الههلي يضهه  نسههبة كبيههرن مههن الإههيعة. بمهها اههي لبنههان، الهه  يههوازن 

المعتهرأل  (13)إي" بين التقسي  الطاف ي. و  تعد بي من الطوافأل الرمو عإهرن
  (14)ية ساحقة.بلا رسميا بكمرية وحدها، ا  تتوار ألي كتلة بكمر 

وكما كانت الطاف ية بو التعدد الطهاف ي اهي لبنهان سهببا ل نقسها  الهدارلي، 
ا نلا إكلت بيضا مبررا مناسبا لتدر  لوي رارجية عديدن، ا قلب الطوافأل اهي 
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لبنههههان تهههههرتبط ارتباطهههههات سياسهههههية بقههههوي رارجيهههههة، امهههههم  المسهههههيحيون و  سهههههيما 
يقها ب رنسها، كمها كهان الهدروز علهب ارتبهاط الكامولي  يرتبطون ارتباطا تاريريها ووم

ببريطانيا اي مراح  سابقة، والسنة بدو  الرليج، بما الإيعة ارق  عد  ارتباطل  
بهه يران زمههن الإهها ، اقههد بصههبحوا بعههد انتصههار المههورن اإلسهه مية إههديدي ا رتبههاط 

 (15)بالجملورية اإلس مية ب يران وكلل  بسوريا.
السياسههي اللبنههاني، اهه ن األحههزاب السياسههية  وباإلضههااة للههب طبيعههة النظهها 

ور الهها حههو  النظهها  السياسههي اللبنههاني جعهه  الههب د اههي صههراخ مسههتمر، النهها  
األحههزاب القافمههة علههب بسههاو طههاف ي والتههي تعمهه  علههب ترسههيت الطاف يههة، وهنهها  
األحههزاب التههي تنههادي ب لدهها" النظهها  المعمههو  بهه  اكانههت األحههزاب مهها بههين يمههين 

، والوطنيهههههون (16)ملهههههت األحهههههزاب المحااظهههههة اليمينيهههههة اهههههي )الكتافهههههبويسهههههار، وتم
(، بمهها األحههزاب الراديكاليههة اليسههارية اتمملههت اههي (18)، والكتلههة الوطنيههة(17)األحههرار

، وحهههزب البعههه  العربهههي (20)، والحهههزب الإهههيوعي(19))الحهههزب التقهههدمي ا إهههتراكي
اب حو  النظا  (، والتنظيمات الناصرية..(، ولد ارتل ت هل  األحز 21)يا إتراك

السياسههي اللبنههاني، حيهه  دعههت األحههزاب اليمينيههة للههب تكههريو الطاف يههة واإلبقهها" 
علههب التوزيههع الطههاف ي للمقاعههد النيابيههة بينمهها دعههت األحههزاب اليسههارية للههب للدهها" 

  (22)الطاف ية واعتماد التممي  الحزبي والعلماني.
ال لسهطيني اهي  ول  يقتصر األمر علب لل  اقط، به  امتهد ليإهم  التواجهد

لبنههان، والههلي إههك  مههع الحركههة الوطنيههة اللبنانيههة لههون مإههتركة لبنانيههة السههطينية، 
والتههي بصههبحت تإههك  رطههرا علههب األحههزاب اليمينيههة، وعليهه  سههعت هههل  األريههرن 
للهههب ضهههرب الحركهههة الوطنيهههة اللبنانيههههة التهههي تلهههدد امتيازاتلههها الطاف يهههة والطبقيههههة 

تعتبههههر حركههههة تحرريههههة مناهضههههة للعنصههههرية وسههههحق المقاومههههة ال لسههههطينية التههههي 
 (23)والطاف ية، وبدبت المؤامرن بمقت  ا سعد معروأل ا م  مجزرن ا عهين الرمانهة ا

التههي بمبتههت اإهه  ال ريههق ا نعزالههي اههي حسهه  الصههراخ، ل  بنهه  وجههد اههي لسههرافي  
  (24)بحسن حليأل ليقابل  اريق القون الوطنية المتحالأل مع المورن ال لسطينية.
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 اندالع الحرب األهلية اللبنانية :أسباب 
لن اند خ الحرب األهلية اللبنانيهة، ومها انطهوت عليه  مهن مظهاهر العنهأل 
وال وضههههب كااههههة، ومهههها إههههلدت  السههههاحة اللبنانيههههة مههههن عمليههههات لصههههأل ورطههههأل 
واجتياح ومجازر يجعلنا نطرح عدن تساؤ ت : لمالا اندلعت الحهرب اهي لبنهان   

لعنههأل  ولمههالا اسههتمرت هههل  ال تههرن الطويلههة   الهه  ولمههالا بلدههت هههل  الحههدود مههن ا
 تكن تتولأل ل  لتبدب بمزيد من الضراون. 

واهههي ههههلا بإهههار الكميهههرون للهههب تضهههاار مجموعهههة مهههن العناصهههر الدارليهههة 
واإللليمية التي تعتبر لحداها بإد رطورن من األرهري، وههي هإاإهة بنيهة الدولهة 

 لسطيني اي لبنان، والليمنة السورية، اللبنانية، وا ستقطاب الطاف ي، والوجود ال
 (25)والرقبة اإلسرافيلية اي زعزعة ا ستقرار.

 PLO( )The Palestineاقههد كههان انتقهها  منظمههة التحريههر ال لسههطينية )

Liberation Organization     ( ولله  بعهد تصه يتلا  –بكام  بجلزتلا للهب لبنهان
. (26)التههي هيهه ت للحههربمههن األحههدا   – 1969مههن لبهه  النظهها  األردنههي عهها  

حيههه  وجهههدت المقاومهههة ال لسهههطينية اهههي لبنهههان الحريهههة التهههي اقهههدتلا اهههي البلهههدان 
، األمهر (27)العربية، وسعت من ر   هلا للب تحرير السطين انط لا من لبنهان

الهلي بمهار رد اعهه  األحهزاب المسههيحية التهي ربت بن المقاومههة ال لسهطينية تحههاو  
  اسههتعما  براضههيلا للقيهها  بعمليههات عسههكرية، بن تسههيطر علههب الههب د مههن رهه 

كمها  كانهت  –وبلل  وجدت لسهرافي  الحجهة لضهرب لبنهان للهرد علهب االمرهربينا 
   (28)اي الجنوب اللبناني. –تدعي 

حيهههههه   انقسههههههمت األحههههههزاب السياسههههههية للههههههب مؤيههههههدن ومعارضههههههة للتواجههههههد 
مهن تحهو ت ال لسطيني اي لبنان، االمسيحيون ربوا بن لبنهان مسهتق  عمها يجهري 

علهههب السهههاحة العربيهههة، اهههي حهههين ربت األحهههزاب اليسهههارية واإلسههه مية مإهههروعية 
الولهههوأل للهههب جانهههب المقاومهههة ال لسهههطينية ووجهههوب مسهههاندتلا، وممههها زاد الصهههراخ 
حدن ولهوأل الحكومهة اللبنانيهة ضهد تنهامي القهون ال لسهطينية المسهلحة التهي درلهت 

ومههة رإههيد كرامههي اسههتقالتلا اقههدمت علههب بمرههها حك 1969اههي صههراخ معلهها سههنة 
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لهرفيو الجملوريههة إههار  الحلهو، ودرلههت الههب د اهي بزمههة طاف يههة له  تنتهه  ل  بعههد 
تدر  الوساطة العربية والرفيو جما  عبد الناصر حي  ت  التوص  للب  ات اق 

اللي بعطب لل لسطينيين الحق اي الك اح المسلح  1969نوامبر  3القاهرن  اي 
  (29)نق .والحرية والعم  والت

(  1976 – 1970ولد ارتبطت لبنان بداية علد الرفيو سليمان ارنجيه  )
بحههدمين ملمههين وهمههها : ضههرب المقاومهههة ال لسههطينية علههب يهههد الجههيا األردنهههي، 
وواههان الههرفيو جمهها  عبههد الناصههر، الجهه ت المقاومههة ال لسههطينية للههب لبنههان الههلي 

ا باقههد مههوت عبههد الناصههر بصههبح ابتههدا" مههن هههلا التههاريت لاعههدتلا الرفيسههية، كمهه
لبنان لون عربية كانت لادرن علب الت مير اي المقاومة ال لسطينية والقوي اليسارية 

 (30)المعارضة.
القضههها" علهههب المقاومهههة ال لسهههطينية  1973وحهههاو  الجهههيا اللبنهههاني عههها  

زا"  علهههب برف لبنهههان، وللههه  باسهههتعادن السهههيطرن علهههب المريمهههات ال لسهههطينية، وا 
لقضههههها" عليلههههها لامهههههت القهههههوي السياسهههههية المسهههههيحية بتسهههههليح اإههههه  الجهههههيا اهههههي ا

مليإياتلا وتدريبلا بلدأل مواجلة المقاومهة ال لسهطينية وحلي تلها الحركهة الوطنيهة 
  (31)الداعمة لتواجدها بلبنان.

وبلل  بدب ك  من الطراين بتسليح ميليإيات ، األمر الهلي بدي للهب ت كه  
اخ الهلي تحهو  للهب حهرب بهليهة مزلهت المجتمع اللبناني، ولكن ه  كان هلا النهز 

عهههري المجتمهههع اللبنهههاني بسهههبب الطاف يهههة والتعدديهههة الحزبيهههة التهههي بوجهههدتلا لهههوي 
ا حت    ب  بن هنا  لوي رارجية لعبت دورا اهي ته جيج ههلا الصهراخ وتحويله  
مهن مجههرد نهزاخ بههين لهوي دارليههة للههب حهرب بهليههة اسهتمرت لمهها يقهرب مههن بربعههة 

 عإر عاًما 
بت القوي الدربيهة دورا بيضها اهي زعزعهة الكيهان اللبنهاني، ولله  مهن اقد لع

رهه   محاو تلهها ضهه  لبنههان للههب حلههأل بدههداد، ممهها جعهه  الههدار  اللبنههاني ينقسهه  
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نتيجهههة لسياسهههة األحهههه أل الدااعيهههة التهههي انتلجتلهههها الو يهههات المتحهههدن األمريكيههههة 
أل بدههداد، وبن وحل افلهها، وبههلل  ظلههرت افتههان لحههداهما تههدعو ل نضههما  للههب حلهه

بمههههن لبنههههان   يكههههون ل  مههههن رهههه   التحههههالأل مههههع دو  بجنبيههههة، واألرههههري تههههري 
ضهههههرورن احتهههههرا  مبهههههدب الحيهههههاد اإليجهههههابي وصهههههيانة سهههههيادن لبنهههههان باإلضهههههااة للهههههب 
التحههو ت العديههدن التههي طههربت علههب السههاحة العربيههة واإللليميههة ومهها للهها مههن آمههار 

المعارضهة المدعومهة مهن مصهر  سلبية علب لبنان راصة مهع ولهوخ الصهدا  بهين
وسههوريا وحكومههة إهههمعون وحل افلهها اههي العهههراق واألردن. االحالههة السياسههية التهههي 
نإ ت اي لبنان بسبب التحو ت علب السهاحتين العربيهة والدوليهة كانهت بحهد بهه  
األسهههههباب التهههههي بدت للهههههب زعزعهههههة ا سهههههتقرار اهههههي لبنهههههان وت هههههال  الصهههههراخ علهههههب 

 (32)براضي .
 -1975ًضا التي بدت للب لإعا  اتي  الحهرب األهليهة )ومن األسباب بي

1989:) 
محاولة اقتيا  الزعي  الماروني بيير الجمي  والتي لامت بلا مجموعة من  (1)

ال لسطينيين، وكانت محاولة ا قتيا  سبًبا اي اللجو  علب لحدي 
إرًصا، ولد  27الحاا ت المدنية والتي تق  السطينيين بدت للب مصرخ 

 الحادمة باس  احادمة عين الرمانةا. ُعرات تل 
التقارب بين رفيو حزب الكتافب اللبناني بإير الجمي  والكيان الصليوني  (2)

واستعانت  بالقوات اإلسرافيلية اي بولات هزيمت  بما  القوات السورية، 
ومطالبت  الكيان الصليوني ب مداد  بالطافرات الحربية لحماية لوات ، واللي 

 ن بسباب اإتعا  الحرب.كان سببا واضحا م

التدر  السوري اي لبنان، ابعد مرور م   سنوات علب بد" الحرب  (3)
األهلية اللبنانية لا  الجيا السوري بمحاصرن بيروت الإرلية، والتي كانت 
معق  القوات اللبنانية، وعرأل لل  به ا حرب المافة يو  ا ت  ر للا لصأل 

ار والقصأل ل  بعد وساطة مدينة بيروت الإرلية بقون ول  ينت  الحص
 (33)عربية بدت للب ولأل لط ق النار.
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 دور القوى الخارجية في الحرب األهلية اللبنانية: 
لههه  تكهههن العوامههه  الدارليهههة ل  بسهههباب مانويهههة اهههي ت جيهههر الحهههرب األهليهههة 
اللبنانية، اقد بكد محمد حسين اض  اهلل )بحهد المرجعيهات الإهيعية(: ابن األزمهة 

نمهههها تعههههود اههههي األسههههاو للههههب  اللبنانيههههة   تعههههود للههههب بوضههههاخ لبنههههان الدارليههههة، وا 
رضههههههههههوع  للرطههههههههههوط الدوليههههههههههة واإللليميههههههههههة، رصوصهههههههههها الطههههههههههرأل األمريكههههههههههي 

 (34)واألوروبيا.
ومن م  ا ن بقلب المإك ت التي بمهرت علهب المجتمهع اللبنهاني بمها ايلها 
الطاف يهههة ههههي مهههن صهههنع القهههوي الرارجيهههة، ولهههد كانهههت سهههوريا لحهههدي ههههل  القهههوي 
الرارجيهههة التهههي كهههان للههها دور بهههارز اهههي الإههه ن اللبنهههاني ك حهههدي القهههوي العربيهههة 

 واإللليمية المؤمرن علب الوضع اللبناني.
ونلايتلهههها بتوليههههع ات ههههاق الطههههافأل  1975ولهههه  تكههههن الحههههرب األهليههههة عهههها  

نلايههة للتههدر ت الرارجيههة، بهه  اسههتمرت التههدر ت الرارجيههة اههي الإهه ن  1989
جديههدن، واههي ههههلا يقههو  األسههتال جوزيهههأل ااضهه : الهههيو اللبنههاني محدمههة بزمهههات 

الجههوار العربههي وحههد  عنههد  مصههلحة التههدر  اههي لبنههان، بهه  كهه  مههن يسههعب للههب 
دور اهههي المنطقهههة يحهههاو  تحقيقههه  عبهههر الهههدرو  للهههب السهههاحة اللبنانيهههةا. اهههالوالع 
اللبناني يمم  مرآن عاكسهة للوالهع اإللليمهي والهدولي، وواقها لمها لاله  سهلي  الحهص 

ا ن لبنان تكهون بريهر يسهود  اللهدو" وا سهتقرار   –رفيو وزرا" لبناني سابق  –
  (35)للا كانت الع لات اإللليمية والدولية علب رير ما يرا  ا.

 سوريا ولبنان تاريخيًّا: 
يعههد لبنههان امتههدادا جدراايهها لسههوريا، ويممهه  بالنسههبة لليلهها بهميههة كبههري اههي 

اإللليميههة والدوليههة،  ولهههد إههك  كهه  مهههن لطههار مجموعههة مههن الضهههوابط المحليههة و 
لبنهههان وسهههوريا لهههديما كيانههها واحهههدا تحهههت مسهههمب ابههه د الإههها ا الممتهههد مهههن جبههها  
طههوروو إههما  للههب راههح والعقبههة علههب الحههدود المصههرية جنوبهها، ومههن الإههاط  
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الإرلي للبحر المتوسط قربا للب الض ة الدربية لنلر ال هرات إهرلا، وبهالرق  مهن 
الههلي ارضههت  السههلطة العممانيههة علههب بهه د الإهها  بلههدأل تمكههين  التقسههي  اإلداري

السلطنة العممانية من ممارسة الرلابة المركزية من ناحية، وتوسيع نطاق ا لتزا  
الضههرافبي للههو ن واألمههرا" التههابعين مههن ناحيههة برههري، اجميعلهها كانههت تحههت لههوا" 

  (36)سياسي واحد وظلت تإك  كيانا التصاديا وسياسيا واحدا.
ومههع تههدر  القههوي ا سههتعمارية اارنسهها وبريطانيههاا بحجههة حمايههة األلليههات 
المسيحية وبنا" وطن لومي لل ، وبالرق  من الرطر الكامن اي الوجود األجنبي 
اي منطقة ب د الإها ، اه ن الحكومهة السهورية له  تعتهرف علهب ههلا التهدر ، به  

ة، قيهر بن المرطهط كانت تري اي  ارصهة سهانحة للهترلص مهن السهيادن العممانيه
األجنبههي لهه  يكههن يسههعب لتحريههر بهه د الإهها  مههن األتههرا ، بهه  لهها  بتقسههيملا للههب 

 (37)وحدات ا سوريا ولبنان وت  ترسي  الحدود بين مرتلأل المناطق.
وههلا الوضههع الهلي بق لتهه  معظهه  الهدو  العربيههة، بينمها القههوي ا سههتعمارية 

ق العربهههي اقهههط، بههه  بوهمهههت لهه  تكتهههأل بالتهههدر  ا سهههتعماري لنلهههب ريههرات الإهههر 
الدو  العربية بنلا  بتت إلنقالها من السيطرن العممانية، ومها الدولهة العممانيهة ل  
محتهه  يجههب الههترلص منهه  حتههب اسههت الت الههدو  العربيههة علههب رطههر بعظهه  مههن 
التبعيهههة للدولهههة العممانيهههة ب  وههههو القهههوي الدربيهههة ا سهههتعمارية التهههي لههه  تهههرد تهههر  

عهههد بن  تسهههتن ل جميهههع ريراتلههها اقهههط، بههه  وت قهههدها كههه  مقهههدراتلا الهههب د العربيهههة ب
ا لتصهههادية والعسهههكرية، وتتركلههها مجهههرد كيههههان سياسهههي   يملههه  لنقهههال ن سهههه  بو 
بإقاف  من الهدو  العربيهة مهن بزمهات سياسهية والتصهادية واجتماعيهة وإهيكة، به  

   يمل  لدارن إفون  الدارلية. 
 : التدخل السوري في الشأن اللبناني 

، 1967بههدب ا هتمهها  السههوري باألوضههاخ اللبنانيههة مههع هزيمههة يونيهه  عهها  
، امهههع 1975وتضهههاعأل ههههلا ا هتمههها  مهههع بدايهههة الحهههرب األهليهههة اللبنانيهههة عههها  

بهههدب الت كيهههر اهههي تكهههوين جبلهههة عسهههكرية مهههن دو  المإهههرق  1967هزيمهههة يونيهههو 
ة( لمواجلهههههة العربهههههي )سهههههوريا،  واألردن، والعهههههراق، ومنظمهههههة التحريهههههر ال لسهههههطيني
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علهب بن تكهون سهوريا هههي محهور ههل  الجبلهة. ل  بن بحههدا  األردن  –لسهرافي  
، وتهههردد لبنهههان ورواههه  مهههن تحويههه  براضهههي  للهههب بههههداأل للضهههربات 1975عههها  

العسههكرية اإلسههرافيلية صههرات األنظههار عههن تكههوين الجبلههة العسههكرية، بمهها العههراق 
لم قهههودن بهههين ليهههادات احهههزب اقهههد ابتعهههد عهههن تكهههوين الجبلهههة بيضههها نتيجهههة للمقهههة ا

البعههه ا  اهههي بدهههداد ودمإهههق، وبهههلل  درلهههت مسههه لة تكهههوين الجبلهههة اهههي متاههههات 
السياسهههات اإللليميهههة لاطهههراأل المعنيهههة، ورقههه  للههه  اقهههد ظلهههت كههه  مهههن سهههوريا 
ومنظمههة التحريههر ال لسههطينية يعمهه ن علههب سههير ونجههاح اكههرن الجبلههة اههي حههين 

 (38)دع .كان لبنان يتلرب من تقدي  المساعدن وال
وتزايههد هههلا ا هتمهها  السههوري بلبنههان بعههد التحههو ت اإللليميههة التههي إههلدتلا 

، اقد بصبح لبنان هو القاعهدن الوحيهدن بالنسهبة لسهوريا 1973المنطقة بعد حرب 
للضدط علب لسهرافي ، ومهن مه  سهعب القهادن السهوريون إلحكها  سهيطرتل  سياسهيا 

ملمهة لسهوريا، هههلا للهب جانهب نههزوح وعسهكريا عليه ، باعتبهار  منطقههة لسهتراتيجية 
المقاومة ال لسطينية المسلحة من األردن للب لبنان والدع  السهوري للها، ومهن مه  

  (39).1973تزايد ا هتما  السوري بالوضع الدارلي للبنان بعد حرب بكتوبر 
وبههلل  مملههت لبنههان رههط الههدااخ األو  بالنسههبة لسههوريا للتصههدي لللجمههات 

األراضههي السههورية، وبالتههالي لبقهها" مسهه لة النههزاخ ال لسهههطيني اإلسههرافيلية وحمايههة 
 اإلسرافيلي دار  األراضي اللبنانية.

ولههد جهها" التههدر  السههوري اههي لبنههان مبكههرا، وبإههك  مكمههأل بكمههر مههن بي 
طرأل رارجي، وتدرللا هلا كان تحت إعار لومي وبمني بحجة استدعافلا مهن 

ة لإلن ههراد بهه  لتسههتمر اههي لطههار لبهه  لبنههان لت ويههت ال رصههة علههب القههوي األجنبيهه
(، ومههن مهه  اهه ن اللههدأل المعلههن هههو مسههاعدن لبنههان 1976لههوات الههردخ العربيههة )

 (40)للرروج من بزمت  بك  الوساف  المتوارن سياسية وعسكرية.
بمهها األهههداأل التههي برادت سههوريا تحقيقلهها مههن التههدر  اههي الإهه ن اللبنههاني 
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 ا هملا : 
ريا، ابعهههد هجمهههات لسهههرافي  المرتل هههة واحت للههها بوً : تحقيهههق األمهههن القهههومي لسهههو 

للجو ن ربت سوريا لن    يمكن بنا" بمنلا علب الحدود اقط، ب  كلل  مهن 
رهه   توظيههأل براضههي لبنههان التههي إههكلت مدههرن اههي ا سههتراتيجية الدااعيههة 

وبالتههالي ااألراضههي اللبنانيههة  (41)لسههوريا بسههبب ضههعأل لمكانياتهه  العسههكرية.
وريا سههههاحة ملمههههة يجههههب امت كلهههها للتصههههدي لللجمههههات مملههههت بالنسههههبة لسهههه

اإلسرافيلية بدف النظر عن تحقيق هل  الليمنة السهورية للمصهالح اللبنانيهة 
 بو العكو.

مانًيهها: بعههد اقههدان سههوريا لسههيطرتلا علههب الجههو ن، ظلههرت حاجتلهها المتزايههدن اههي 
صهدي استعما  الساحة اللبنانية، ليو اقط لكإهأل اللجمهات اإلسهرافيلية والت

للهها اههي الولههت المناسههب احسههب، بهه  كههلل  لتحسههين مولعلهها ا سههتراتيجي، 
اوجودها اي لبنان يكسبلا رصهيًدا ردعًيها مهن إهان  بن يصهحح الرله  الهلي 

  (42)حد  نتيجة اقدانلا لبعف موالعلا اإلستراتيجية.
مالمًا: مملت الورلة اللبنانيهة بالنسهبة لسهوريا بحهد عناصهر لوتلها اهي نطهاق عمليهة 

سهرافي  بالتسهوية بهين ا لتسوية السلمية، حي  ربطهت بي تسهوية بهين لبنهان وا 
سههرافي ، ولعهه  ببههرز ممهها  علههب للهه  الضههدط السههوري الههلي حههد   سههوريا وا 

بههههين  (43)1983علههههب الههههرفيو اللبنههههاني بمههههين الجميهههه  إللدهههها" ات ههههاق مههههايو
  (44)لسرافي  ولبنان.

لسهورية ممها يجهري وانط ًلا من هل  المراوأل التي سيطرت علهب الدولهة ا
علههب السههاحة اللبنانيههة، واصههلت سههوريا التحههر  باتباعلهها عنصههر الحيههاد اههي بي 
بزمة لصهيانة اسهتق   لبنهان، واعتبهرت بن بي تلديهد  رهارجي تتعهرف له  لبنهان 

 (45)يعني التدر  العسكري.
ولد اترل التدر  السوري اي لبنهان نمطهين مرتل هين لمها تهدر  دبلوماسهي 

 بو تدر  عسكري.والتزا  الحياد 
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: التدخل الدبلوماسي:  أوالا
كههههان  سههههتراتيجية كيسههههنجر وزيههههر رارجيههههة الو يههههات المتحههههدن األمريكيههههة 
اللاداة لضرب استقرار الدو  العربية من ر   مبهادرات السه  ، بمهر اهي تدييهر 
مسههار السياسههة الرارجيههة لسههوريا باتجهها  المحههيط المجههاور، حيهه  بصههبحت لبنههان 

لمحور السوري، كونلا دولة مجاورن تحتضهن المقاومهة ال لسهطينية نقطة بساسية ل
المسلحة، ومع توتر األجوا" الدارلية علب الساحة اللبنانية، التقب الهرفيو األسهد 

 1975ينههاير  7مههع الههرفيو سههليمان ارنجيهه  اههي إههتورن لبهه  ت جيههر الوضههع اههي 
تههههب للا للبحهههه  عههههن مسههههتجدات الوضههههع الههههراهن واسههههتعداد  لتقههههدي  المسههههاعدن ح

اندلعت الحرب األهلية بين  1975التضت لرسا  لون عسكرية، واي ببري  عا  
جميع األطراأل المتصارعة واإهلت كه  محهاو ت الهرفيو األسهد لجمهع األطهراأل 

  (46)المتناحرن للرروج بتسوية لمصالحة الجميع رق  لع ن ولأل لط ق النار.
وكانهت التحال هات تتديهر  ال  تكن بطراأل الصراخ اي لبنان متمايزن تماًما،

رههه   الحهههرب، اههه طراأل الصهههراخ كانهههت تتقاتههه  ضهههمن اصهههاف  دينيهههة وسياسهههية 
تمملههت اههي المسههيحيين ا الموارنههة ا والمسههلمين السههنة والإههيعة والههدروز ومنظمههة 
التحريهههههر ال لسهههههطينية واإلسهههههرافيليين وكهههههلل  الجهههههيا السهههههوري وجلهههههات برهههههري، 

نانيهة بزعامهة كميه  إهمعون ولهد حصهلوا وباند خ الحرب كانت هنا  الجبلهة اللب
علهههب الهههدع  مهههن سهههوريا اهههي البدايهههة، مههه  مهههن لسهههرافي   حقههها وميليإهههيات بإهههير 
الجمي  المتمملة اهي القهوات اللبنانيهة باإلضهااة للهب الحركهة الوطنيهة بقيهادن كمها  
جنههههب ط الههههدرزي مهههه  تليلهههها منظمههههة التحريههههر ال لسههههطينية المتحال ههههة مههههع الحركههههة 

 (47)نانية.الوطنية اللب
وكهههان اللهههدأل مهههن الوسهههاطة السهههورية ههههو الهههدااخ عهههن مصهههالحلا ببهههروز  

حهههزب البعههه  بصهههورن المهههدااع عهههن القضهههايا العربيهههة، وظلهههور  بمظلهههر الإهههري  
الضهههههروري والمسهههههفو  عهههههن لدارن إهههههفون المنطقهههههة ابهههههدا مهههههن الصهههههعب المواجلهههههة 
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و ن سهههنة الميدانيههة المباإهههرن مهههع لسههرافي ، راصهههة بعهههد ات هههاق اهه  ا رتبهههاط بهههالج
، وعلي  يمكن استد   األراضي اللبنانية لضرب بمن سوريا كونلها تممه  1974

طريقهههها سههههل  يسههههتطيع مههههن ر لهههه  الجههههيا اإلسههههرافيلي عههههز  دمإههههق عههههن بقيههههة 
المنههههاطق عبههههر ممههههر اسههههل  البقههههاخا المههههؤدي للههههب مضههههيق احمههههصا باألراضههههي 

حهال ل  مهع السورية، اض  عن ترهوأل دمإهق مهن تمركهز ال لسهطينيين بلبنهان وت
األمهههر الهههلي ترإههها  الحكومهههة السهههورية  –الحركهههة الوطنيهههة المناديهههة با سهههتق   

وعلهههب النقهههيف مهههن للههه  كانهههت ع لهههات النظههها   –وطالمههها حاربتههه  اهههي سهههوريا 
السهههوري والإهههيعة واللبنهههانيين ممتهههازن منهههل بدايهههة السهههبعينيات، كمههها ربطهههت عافلهههة 

لهههد ازدادت بجهههوا" القلهههق لهههدي األسهههد صهههدالة كبيهههرن مهههع آ  ارنجيههه  المسهههيحية، و 
الرفيو احااظ األسدا عند ما لرر المسفولون اللبنهانيون المسهيحيون لنإها" دويلهة 
مسههيحية بمسههاعدن لسههرافيلية، هههلا مهها جعلهه  يطالههب بالوحههدن العربيههة، وبن جميههع 

 (48)الطوافأل العربية هي جز"   يتجزب من الوطن العربي.

ماسي السوري كهان مهن بجه  الظلهور ويتبين لنا من لل  بن التدر  الدبلو 
بمظلر المدااع عهن القضهايا العربيهة كقهون عربيهة للها مقللها اهي المنطقهة العربيهة، 
كما برادت سوريا التدر  من بج  تحقيق الليمنة السورية علب الحكومة اللبنانية 
بكمههر مههن رقبتلهها اههي لنلهها" الصههراخ الههدافر علههب السههاحة اللبنانيههة بههدلي  ولوالهها 

ن ضههد بي  حركههة وطنيههة يمكههن بن تتعههارف مههع هههل  الليمنههة السههورية، حتههب وا 
تقههأل  –الحكومهة السهورية  –كانهت اهي صهالح لنلها" الصهراخ اهي لبنهان، انجهدها 

وبإههدن بمههها  الحركهههة الوطنيهههة المتحال هههة مهههع ال لسهههطينيين، وتتحهههالأل مهههع الإهههيعة 
 والمسيحيين )الموارنة( اللبنانيين.

لموارنهة مهن جلهة والحركهة الوطنيهة وحل افلها ونتيجة  حتدا  الصراخ بين ا
ال لسطينيين من جلة برري، لرر األسد الضدط علهب األطهراأل المتصهارعة مهن 
ر   تقدي  رطة وساطة ضهمن برنهامج لصه حي تممه  اهي االوميقهة الدسهتوريةا 

وتهههههنص ههههههل  الوميقهههههة علهههههب التمميههههه  النيهههههابي  1943إهههههبيلة بالميمهههههاق الهههههوطني 
ين والمسههيحيين، ومههنح سههلطات بكمههر لههرفيو الههوزرا" علههب المتسههاوي بههين المسههلم
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حساب رفيو الجملورية مع لعطا" ضمان للمسيحيين اي بجلزن الدولهة، وت كيهد 
دور سههوريا الك يهه  بتطبيههق البههرامج راصههة ايمهها يتعلههق بتنظههي  الوجههود السههوري، 
ولقههههي هههههلا العمهههه  موااقههههة علههههب دور سههههوريا االبنهههها"ا راصههههة مههههن لبهههه  الو يههههات 

تحدن األمريكية، كما رحب القهادن المسهيحيون بهنص ا الوميقهة الدسهتورية ا وته  الم
   (49).1976ابراير  14عرضلا من لب  الرفيو ارنجي  علب مجلو النواب اي 

والتهههي بتهههت علهههب إهههك  تهههدر   –اقهههد حملهههت التهههدر ت السهههورية األولهههب 
يهههًدا للوجهههود ت ك –دبلوماسهههي ومحهههاو ت حههه  األزمهههة الهههدافرن بهههالطرق الدبلوماسهههية 

لحهههها  الدولههههة السههههورية كطههههرأل بساسههههي لهههه  سههههلطة لصههههدار القههههرارات  السههههوري، وا 
السيادية الراصة بلبنان، وما بإب  لل  بما كان يجري علب الساحة العربية مهن 
تهههدر ت بوروبيهههة إلدارن الإهههفون العربيهههة بالإهههك  الهههلي ترتضهههي  الهههدو  األوربيهههة 

 هل  الدو  ا ستعمارية. المحتلة للبلدان العربية بو يحقق بهداأل
اهههه  إهههه  بن سههههوريا برادت لنلهههها" الصههههراخ الههههدافر بلبنههههان تحقيقهههها ألمنلهههها 
مباًتا للسيادن السورية علب تله  األراضهي التهي تعتبرهها  القومي اي المقا  األو  وا 
امتدادا طبيعيا ألراضيلا بالإك  اللي يؤدي اي النلاية للب هيمنة سهورية كاملهة 

 علب لبنان.
ترحيهب اإلدارن األمريكيهة بالهدور السهوري يحمه  اهي طياته  إهكوكا كما بن 

حههههو  الرقبههههة الحقيقيههههة إلنلهههها" هههههلا الصههههراخ سههههوا" مههههن لبهههه  الو يههههات المتحههههدن 
سوأل  يؤدي  –لن ل  ترتضي  لبنان  –األمريكية بو سوريا اللا التدر  السوري 

ت سهههوريا للهههب مزيهههد مهههن ا نقسهههامات الدارليهههة، وههههلا مههها حهههد  بال عههه ، اقهههد بيهههد
بحههههزاب وطوافههههأل علههههب حسههههاب طوافههههأل برههههري، األمههههر الههههلي زاد مههههن ا نقسهههها  
الهههدارلي للبنهههان وبالتهههالي مزيهههد مهههن الضهههعأل، ومهههن مههه  تليفهههة ال رصهههة إلسهههرافي  

 لمزيد من السيطرن وا ستمرار اي ضرباتلا العسكرية لل لسطينيين بلبنان.
لهههب ربسهههل  اياسهههر بيًّههها كهههان األمهههر، اقهههد تههه  دعهههون المقاومهههة ال لسهههطينية وع
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عراهههاتا للنظهههر اهههي مطهههالبل  مهههن السهههلطة اللبنانيهههة، وتههه  ا ت هههاق علهههب تنظهههي  
الع لههههههات ال لسههههههطينية اللبنانيههههههة، وعلهههههههب االوميقههههههة الدسههههههتوريةا التههههههي تضهههههههمنت 
اإلصهه حات الوطنيههة، لكههن الوضههع لهه  يبههق علههب مهها هههو عليهه  بسههبب ا نقهه ب 

اللبنانيههة وطههرح مإههكلة اسههتقالة العسههكري الههلي جهها" إلعههادن القتهها  للههب السههاحة 
   (50)رفيو الجملورية.

 ثانيا : التدخل العسكري:
رحبت اإلدارن األمريكية بالتدر  السوري اهي لبنهان رقه  تحهليراتلا السهابقة 
من التدر  اي الإ ن اللبناني. وبسبب سياسة كيسنجر الربيمة اي المنطقة لرر 

فيلي، اقهد حهلرت لسهرافي  سهوريا األسد التدر  العسكري رواا مهن التهدر  اإلسهرا
من ر   الس ير األمريكي بدمإق ب نلا تنظر للب درو  سوريا للبنان علب بن  
تلديد رطير جهدا للها. واعتبهرت وجهود بي لهون عربيهة اهي لبنهان سهببا كاايها لإهن 
الحههرب، وسههرعان مهها قيههر كيسههنجر رطتهه  ابههد  مههن ترويههأل األسههد مههن التههدر  

المسيحيين، بكد كيسنجر للرفيو األسهد بنه  للا له  يتهدر  اإلسرافيلي بحجة لنقال 
إلنقهههال المسهههيحيين اههه ن لسهههرافي  سهههتتدر ، ونتيجهههة لمرهههاوأل األسهههد مهههن التهههدر  
اإلسهههرافيلي لهههرر التهههدر  العسهههكري للضهههدط علهههب جنهههب ط وعراهههات لمهههنعل  مهههن 
التضييق علب المسيحيين بكمر من ال ز ، وبلل  بيقن كيسنجر بن األسد يسعب 

رههال موالههأل صههارمة حتههب لههو كانههت تسههتدعي ضههرب ال لسههطينيين مههن بجهه   ت
 (51)حماية لبنان من بي تلديد لسرافيلي.

بلههههههدمت القههههههوات السههههههورية علههههههب حصههههههار المعالهههههه   1976واههههههي يونيههههههو 
ال لسههطينية واليسههارية، ولامههت بقطههع رطههوط اإلمههداد والتمههوين بههرا وبحههرا، وبههلل  

جع  ال لسطينيين يق ون مولهأل المهدااع، تمت السيطرن علب ملمي الب د، هلا ما 
وعلههب بمههر هههلا انقلبهههت مههوازين القههوي لصههالح الموارنهههة بعههدما كانههت اههي صهههالح 
بحزاب الحركة الوطنية وحلي تلا منظمة التحرير ال لسطينية، وعلي  بلد  الموارنهة 
علب إن اللجمات ضد الجيوب المعادية للا اي منطقهة ته  الزعتهر وصهو  للهب 

 (52)لية بعد محاصرتلا.بيروت الإر 
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ولههد بيههدت لسههرافي  التههدر  السههوري اههي لبنههان، اقههد صههرح إههمعون بيريههز 
وزير الدااخ ابن هدأل لسرافي  هو ن و هدأل دمإق بالنسهبة للمسه لة اللبنانيهةا، 
ولههههها  بيضههههها : ايجهههههب بن نمنهههههع ولهههههوخ لبنهههههان تحهههههت سهههههيطرن منظمهههههة التحريهههههر 

وزرا" اههي تصههريح نقلتهه  بجلههزن ال لسههطينية ا، كمهها بعلههن لسههحاق رابههين رفههيو الهه
اإلع   اإلسرافيلية: الن لسهرافي    تجهد سهببا يهدعوها لمنهع الجهيا السهوري مهن 
التوق  اي لبنان، اللا الجيا يلاج  ال لسطينيين وتهدرلنا عندفهل سهيكون بممابهة 
تقهدي  المسهاعدن لل لسهطينيين، ويجهب علينها ب  نهزعج القهوات السهورية بمنها" لتللهها 

 (53)يين، الي تقو  بملمة   تر ب نتافجلا الحسنة بالنسبة لناا.لل لسطين
كانههت  1976ولها  جوناتههان رانههدا  اهي كتابهه  م سههان لبنهان: اوطههوا  سههنة 

السههه ن السهههورية واإلسهههرافيلية تقهههو  بهههدوريات اهههي لطاعهههات مرتل هههة مهههن السهههاح  
ولريههرن  ، ولههدمت الههدولتان بسههلحةتاللبنهاني لمنههع تزويههد ال لسههطينيين ب يههة لمههدادا

  (54)للمليإيات المسيحيةا.
ولد صرح كيسهنجر اهي لحهدي رطاباته : ابن الو يهات المتحهدن تلعهب دورا 
رفيسههههها اهههههي لبنهههههان وبننههههها إهههههجعنا المبهههههادرن السهههههورية هنههههها ، وبن الوضهههههع يسهههههير 
لصههالحناا، لضههااة للههب تصههريحات المارونيههة، اقههد وجهه  الههرفيو سههليمان ارنجيهه  

ا عههههن المبههههادرن السههههورية المراقههههة بقههههون الههههردخ رسههههالة للههههب زعمهههها" العههههرب مههههدااع
 (55)العربيةا.

ولهههيو هنههها  دليههه  بكمهههر مهههن تلههه  التصهههريحات علهههب بن التهههدر  السهههوري 
بدعوي ح  األزمة اللبنانية ومحاولة ل  إم  األطراأل المتناحرن للرروج من هل  
األزمهههة لهههه  يكهههن سههههوي إهههعارات ومههههزاع  كالبهههة بكههههدت كهههلبلا الموالههههأل السههههورية 

  ة ر   الحرب األهلية اللبنانية.المرتل
اواقها لإهلادن بحههد القيهادات العليهها اهي حهزب الكتافههب وههو مههن جيه  بإههير 
الجميهه  يقههو : ا لن الكهه  لههد رسههر اههي لبنههان.. كهه  األحههزاب والطوافههأل اللبنانيههة 
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وال رلا" العرب واألجانب اللين حاولوا تص ية حساباتل  علهب األرف اللبنانيهة.. 
لكبههري لحقههت بالموارنههة وال لسههطينيين الههلين بههدبوا الحههرب. وبلهه  ولكههن الرسههارن ا

سرافي . اسوريا علب سبي  المما  كان تدرللا لافًما علب  الراسرين هما سوريا وا 
الردعهههة والهههدها". اقهههد اسهههتردموا القوميهههة العربيهههة كمجهههرد وسهههيلة للهههترلص مهههن 

ن يكهون لله  ا ستبداد التركهي، ولكهن حهين  ح لله  بمه  ت سهيو وطهن للمسهيحيي
اي  السيادن اي بواف  القرن العإرين تديرت المس لة... بمها الموارنهة والمسهيحيون 
عموًمههها اقهههد ن ضهههوا بيهههديل  مهههن دعهههون القوميهههة العربيهههة، وكرسهههوا بن سهههل  للقوميهههة 
اللبنانيهههههة، التهههههي توجهههههد كههههه  مقوماتلههههها الموضهههههوعية هنههههها اهههههي لبنهههههان منهههههل آ أل 

 (56)السنين.
وارنة والمسيحيين من دعهون القوميهة العربيهة، وبدف النظر عن مولأل الم

ا ن المل  هنا هو توااق إلادن هلا القافد مع الإهلادات اإلسهرافيلية، والتهي تؤكهد 
ن ارتل هههههت الوسهههههاف   بن سهههههوريا مههههها تهههههدرلت ل  لتحقيهههههق مصهههههالحلا الراصهههههة وا 

 والدعاوي.
بمههها ا تحهههاد السهههوايتي اقهههد عهههارف ههههلا التهههدر  العسهههكري السهههوري لعهههدن 

ب، حيهه  ربي بن هههلا التههدر  اههي لبنههان سيضههعأل القاعههدن الإههعبية للههرفيو بسههبا
حااظ األسد، كما ان  سيعز  سوريا عن العال  العربهي، راصهة الهدو  الراديكاليهة 
)األصولية(، وصرحت الحكومة السوايتية ابن تدر  القوات السهورية اهي الحهرب 

اب القههههوي اليسههههارية األهليههههة اللبنانيههههة ومناصههههرتلا للقههههوات المارونيههههة علههههب حسهههه
ومنظمهههههة التحريهههههر ال لسهههههطينية لهههههد بمهههههار الإهههههكو  حهههههو  التهههههزا  األسهههههد ب هدااههههه  

  (57)المعلنة.ا
ومههههع ت ههههال  الوضههههع الههههدارلي اللبنههههاني، بصههههدرت الجامعههههة العربيههههة لههههراًرا 
بتإكي  لون بمن عربية تحت لإراالا لتح  مح  القوات السهورية إليقهاأل القتها ، 

ي الموحهد، وبلهلا الصهدد بكهد الهرفيو ارنجيه  بن لهون ارحبت دمإق بالعمه  العربه
األمهههن العربيهههة قيهههر لهههادرن علهههب القيههها  بههه ي دور، بههه  يجهههب تإهههكي  لهههون عربيهههة 
ملمتلا تحقيق الس  ، وبعقد لمة الريهاف ته  اإللهرار بتحويه  لهون األمهن العربيهة 
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 (58)لبنان. ةللب لون ردخ تعم  تحت بمر رفيو جملوري
القمة العربية ل  تضع نلاية للوضع المته ز  ولكنلها  ويتبين لنا من لل  بن

 منحت الوجود السوري الدطا" المناسب ل  تحت ما يسمب بقوات الردخ العربي.
للا ا ن التدر  السوري اي لبنان جع  سوريا حاضهرن اهي كه  الصهدامات 
ما كحك  بهين القهوي  بين اللبنانيين، لما كطرأل مع بو ضد اريق لبناني معين، وا 

نانيهههة المتصهههارعة، ممههها بعطهههب للههها المكانهههة األولهههب عسهههكريا اهههي لبنهههان، كمههها اللب
من حيه  الجنهود ومهن حيه   –ساعد التواجد العسكري السوري الكبير اي لبنان 

كهه  للهه  سههاعد سههوريا  –نوعيههة السهه ح المتقههد  نسههبيا الههلي بدرلتهه  للههب لبنههان 
 (59)للعب األدوار األساسية اي هلا البلد.

يمنهة السهورية والتهدر  اهي الإه ن السهوري بإهكاً  متعهددن وهكلا برهلت الل
  لإهههي"  سهههوي لتحقيهههق المصهههالح السهههورية اهههي المقههها  األو  األمهههر الهههلي بمهههر 
بالسهههلب علهههب الوضهههع اهههي لبنهههان وعلهههب لدرتههه  علهههب مقاومهههة العهههدو الصهههليوني، 
. اا نقسا  الدارلي بلبنان وتطور  نتيجة للتدر  السوري زاد الوضع سهو"ا بلبنهان

ال  يعد ا نقسا  مقتصر علب مس لة الوجهود ال لسهطيني بلبنهان به  بصهبح هنها  
 انقساٌ  آرر حو  الوجود السوري بلبنان.

انتيجهههة  سهههتمرار التواجهههد العسهههكري السهههوري، انقسهههمت األحهههزاب اللبنانيهههة 
المسههلحة مهها بههين مؤيههد ومعههارف للتواجههد العسههكري السههوري، االمؤيههدون اعتبههروا 

جهههد ضهههروري لتحقيهههق السهههل  واألمهههن، والرااضهههون اعتبهههرو  تهههدرً    بن ههههلا التوا
 يرتلأل عن التدر  األجنبي اي الإ ن اللبناني.

بن التدر  السوري لد بسل  اي الح اظ علهب  ا ي حين ربي ال ريق المؤيد
الكيان اللبناني من ر   الدور اللي اضطلعت ب  القوات السورية اي صراعات 
القههوي اللبنانيهههة المرتل ههة لبهههان الحههرب األهليهههة لمنههع ت هههوق بي منلهها علهههب القهههوي 

 (60)األرري.
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ههههاج  ال ريهههق المعهههارف التواجهههد السهههوري اهههي لبنهههان حيههه  بإهههار احهههزب 
فبا للب انحهراأل الحكه  السهوري عهن بهدااه  المعلنهة لهدي درهو  جيإه  للهب الكتا

لبنان، كما لن  له  يسهاعد علهب بسهط سهلطة الدولهة اللبنانيهة، به  راح ههلا الجهيا 
يصهب حمهه  للاف ه  علههب المنههاطق المسهيحية، وللههلا يهري الحههزب بنهه  له  يعههد مههن 

عجههز عههن  – اضهه  عههن كهه  مهها تقههد  –مبههرر للوجههود السههوري اههي لبنههان الههلي 
الصمود اي وج  لسهرافي  وبرهل يعمه  علهب تقاسه  منهاطق لبنانيهة معلها، كمها بن 
راههف السياسهههة السهههورية  ت هههاق مهههايو لههه  يطهههرح بهههدي  يضهههمن تحريهههر األراضهههي 
اللبنانية من الجيا اإلسرافيلي، اض  عن بن الحكه  السهوري يعمه  علهب اهرف 

  (61)لبنانية المتنازعة.وصايت  حين يحاو  تحقيق الوااق بين األطراأل ال
بمها االقهوات اللبنانيهةا اقهد اعتبهرت بن سهوريا   تعتهرأل بوجهود لبنهان وبنلها 
تطمههع ب راضههي ،  كمهها ربت االقههوات اللبنانيههةا بن الحكهه  السههوري يعمهه  لمهها علههب 
لسههقاط النظهها  اللبنههاني بو علههب الليمنههة علههب القههرار السياسههي للدولههة، وللهه  اههي 

لزعامههة السهههورية  علههب منطقههة الإهههرق األوسههط، وتبقهههب لطههار محههاو ت تحقيهههق ا
سههههرافي . كمهههها ربت االقههههوات  النتيجههههة وهههههي التسهههها  براضههههي لبنههههان بههههين سههههوريا وا 
اللبنانيههةا بن سههوريا تعمهه  علههب لضههعاأل دور الجههيا اللبنههاني للقضهها" علههب بدان 
تن يههههل سياسههههة النظهههها  اللبنههههاني الحههههاك  اههههي محاولههههة منلهههها للليمنههههة علههههب القههههرار 

 (62)اسي للحك  اللبناني.السي
لن الر أل اللبناني حهو  الوجهود السهوري اهي لبنهان له  يكهن رههين مرحلهة 
نما استمر لل  الر أل بمنا" توليع ات اق الطافأل وبعد .  الحرب األهلية اقط، وا 
ار   منالإات النواب اي الطافأل، علق نهواب المنطقهة الإهرلية مهوااقتل  علهب 

انات وتعدي ت اي نص الوميقة اي الإهق المتعلهق البنود اإلص حية مقاب  ضم
وزيهر  –ب عادن انتإار الجيا السوري. واستطاخ حينلا  األميهر سهعود ال يصه  

بن يقنع الرفيو السوري حااظ األسد والمسفولين السوريين  –الرارجية السعودي 
  (63)ب جرا" بعف التعدي ت علب نص الوميقة.

  المههاني المعنههون بههه ابسههط سههيادن الدولههة اجهها" اههي ال قههرن الرابعههة مههن القسهه
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اللبنانيهههة علهههب كامههه  األراضهههي اللبنانيهههةا: اوحيههه  لن ههههدأل الدولهههة اللبنانيهههة ههههو 
بسههههط سههههلطتلا علههههب كامهههه  األراضههههي اللبنانيههههة بواسههههطة لواتلهههها اللاتيههههة المتمملههههة 
بالدرجههة األولههب بقههوي األمههن الههدارلي، ومههن والههع الع لههات األرويههة التههي تههربط 

بلبنهههان، تقهههو  القهههوات السهههورية مإهههكورن بمسهههاعدن لهههوات الإهههرعية اللبنانيهههة سهههوريا 
لبسط سلطة الدولة اي اترن زمنية محددن بلصاها سنتان تبدب بعد التصديق علهب 
وميقة الوااق الوطني وانتراب رفيو الجملورية وتإهكي  حكومهة الواهاق الهوطني 

لههههرار اإلصهههه حات السياسههههية بصههههورن دسههههتورية. واههههي نلايهههه ة هههههل  ال تههههرن تقههههرر وا 
الحكومتهههان، الحكومهههة السهههورية وحكومهههة الواهههاق الهههوطني اللبنانيهههة لعهههادن تمركهههز 
القوات السهورية اهي منطقهة البقهاخ ومهدر  البقهاخ الدربهي اهي ضهلر البيهدر حتهب 

لا دعهههت الضهههرورن اهههي نقهههاط برهههري يهههت   –المهههديرج  –رهههط حمانههها  عهههين دارن، وا 
سههورية مإههتركة. كمهها تهه  ا ت ههاق بههين  – تحديههدها بواسههطة لجنههة عسههكرية لبنانيههة

الحكومتين علب تحديد حج  ومدن  تواجهد القهوات السهورية اهي المنهاطق المهلكورن 
بعهههه   وتحديهههههد ع لههههة ههههههل  القههههوات مهههههع سههههلطات الدولهههههة اللبنانيههههة اهههههي بمهههههاكن 

   (64)تواجدها.
وكمهها بن ات ههاق الطههافأل وجههد ت ييههدا كبيههرا علههب المسههتوي اللبنههاني والعربههي 

دولي، ا ن  لقي بيضا معارضة إديدن من بعف األطراأل اللبنانية التي كانت وال
تري اي  تكريًسا للوجود السوري اي لبنان. اقد راف العماد ميإي  عون ا ت اق 
معتبههرا بنهه  يإههرخ الجريمههة المتمملههة اههي الوجههود السههوري اههي لبنههانا، كمهها اعتبههر 

ات هاق الطهافأل سهوري ولهن عصا  ببو حمزن عضو المجلهو العسهكري سهابًقا ابن 
نربح منه  بي إهي".ا وبهلل  اسهتمر العنهأل والمواجلهات راصهة بهين عهون وبهين 
القهوات اللبنانيهة يقودهها سهمير جعجهع وله  تنته  اعتراضهات عهون ل  بعهد اللجهو  

بكتهوبر  13السوري علب المناطق الوالعة تحهت سهيطرت  ومنلها لصهر بعبهدا اهي 
1990.(65) 

الطههافأل، اهه ن الوجههود السههوري بقههي يحتهه  ربو  ورقهه  التوليههع علههب ات ههاق
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لافمة المإهك ت السياسهية المطروحهة اهي لبنهان. لله  بنه  مهن الم هروف حسهب 
هلا ا ت اق بن يعيد الجيا السوري انتإار  ليتمركز اهي البقهاخ اهي مرحلهة بولهب 
بعد سنتين من بد" تن يل ات اق الطافأل، تمليًدا ل نسحاب مهن هنها  اهي مرحلهة 

يت ههق عليلهها، قيههر بن الجههيا السههوري لهه  ين ههل مهها ات ههق عليهه  مههن لعههادن  حقههة 
ا نتإههار مهه  ا نسههحاب، وهههلا مهها رلههق حالههة مههن التههوتر والسههجا  السياسههي بههين 

 التيارات السياسية اللبنانية المرتل ة التي انقسمت للب اتجاهين: 
األو ، يطالههههب بتن يههههل ات ههههاق الطههههافأل مؤكههههدين علههههب ضههههرورن انسههههحاب  

ا السهههوري، وتممههه  اهههي التيهههار الهههوطني الحهههر )ميإهههي  عهههون المن هههي اههههي الجهههي
الكتلة الوطنية  – نالقوات اللبنانية المحظور  –حزب الوطنيين األحرار  –باريو( 

وبعههف النههواب والإرصههيات المسههيحية، لضههااة للههب بيانههات المطارنههة والموارنههة 
ين تمسهههه  وعظههههات البطريههههر  المههههاروني الكاردينهههها  نصههههر اهلل صهههه ير، اههههي حهههه

ا تجها  المهاني ببقها" الجهيا السهوري متهلرًعا بها حت   اإلسهرافيلي اهي الجنهوب، 
وضههرورن تههواير الههدع  للمقاومههة هنهها ، ومسههاعدن الدولههة علههب بسههط األمههن وممهه  

 (66)هلا ا تجا  بركان الدولة واألحزاب والإرصيات المتعاونة مع سوريا.
ا طبيعًيههها لمجموعهههة عوامههه  وهكههلا ربينههها كيهههأل كانهههت الحهههرب األهليههة نتاًجههه

دارليهههة ورارجيهههة، حيههه  تمملهههت العوامههه  الدارليهههة اهههي طبيعهههة التكهههوين الهههدارلي 
للدولههة اللبنانيههة مههن تعههدد طههاف ي وحزبههي ارضههت  عليلهها لههوي ا حههت   األوربههي، 
ومن م  كانت طبيعهة ظهروأل المجتمهع اللبنهاني وتركيبته  الطاف يهة المتعهددن سهبًبا 

لههدارلي ولحههدو  األزمههة اللبنانيههة واسههتمرارها، ولههد زاد مههن حههدن رفيسههيًّا ل نقسهها  ا
ههههل  األزمهههة التهههدر ت الرارجيهههة، وتمملهههت العوامههه  الرارجيهههة اهههي تهههدر  القهههوي 

 الدولية واإللليمية اي الإ ن اللبناني.
وتبين لنا كيأل كانت سوريا لحدي هل  القهوي الرارجيهة التهي بمهرت بإهك  

انهت مهن بولهب الهدو  التهي تهدرلت سياسهيًّا وعسهكريًّا كبير اي األزمة اللبنانية، اك
 اي لبنان بمنا" الحرب األهلية اللبنانية.

ول  يكن لنلا" النزاخ بين األطراأل اللبنانية والح اظ علب وحدن لبنان وهو 
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اللهههدأل المعلهههن مهههن لبههه  سهههوريا للتهههدر  اهههي الإههه ن اللبنهههاني ههههو اللهههدأل الوحيهههد 
لسوريا بهداأل راصة بصيانة بمنلا القومي للتدر  السوري اي لبنان حي  كان 

 وتحسين وضعلا ا ستراتيجي بالنسبة إلسرافي .
لكن استمرار الوجود السوري اي لبنان بعد انتلا" الحرب األهليهة، وتهدر  
سهههوريا اهههي الحيهههان السياسهههية والعسهههكرية اللبنانيهههة، ومهههن مههه  تحكملههها اهههي األدوار 

ة علب ا ستقرار اي لبنان، ألنه  كهان سهببا الرفيسية لللا البلد، كان ل  آمار سلبي
اي ا نقسا  بين الطوافأل اللبنانية بمرتلهأل توجلاتلها السياسهية والطاف يهة، ورقه  
ت كيههد ات ههاق الطههافأل علههب انسههحاب القههوات السههورية بعههد اتههرن زمنيههة معينههة، اهه ن 

اسهية القوات السورية ل  تق  بلل  واستمرت اي هيمنتلا وت ميرها علهب الحيهان السي
 اللبنانية، األمر اللي سبب انقساًما جديًدا علي األرف اللبنانية. 
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International Journal of Peace Studies,vol.14, No. 2, Autumn / winter 2009, p. 
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: هههو بو  رفههيو لبنههاني بعههد اسههتق   لبنههان مههن  Bishara al- Khoury( بإههارن الرههوري  9)
، كان بإارن الرهوري مهاروني وكانهت 1943ا نتداب ال رنسي، ت  انتراب  اي صيأل عا  

له  ع لههات طيبههة مههع طاف ههة المسههلمين السهنة، ارتههار بإههارن الرههوري ريههاف الصههلح كهه و  
والمسههيحيين، لههلا التههرح رفههيو للههوزرا" والتههرح عليهه  تإههكي  حكومههة افت ايههة مههن المسههلمين 

رياف الصلح وضع ما يعرأل بهه ا الميمهاق الهوطني ا لتنظهي  بسهو الحكه  اهي لبنهان علهب 
بساو التوازن الطاف ي، ولد استوحب بإارن الروري سياست  من هلا الميماق الهوطني قيهر 

 المكتوب واللي ل  يكن لد بصبح رسميا بعد.  انظر : 
Michael kerr, imposing Power – Sharing: Conflict and Co existence in Northern 

Irland and Lebanon, (Dublin Irish Academic press, 2005), p.18.                                    

( محمد رايق الطيب، العال  العربي والتحديات المعاصرن، الطبعة األولب، دار الن افو،  10)
 .220، 209، ص ص 2010بيروت، 

https://m.marefa.org/
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( رإههههيد إههههقير، م ههههاهي  الدولههههة والنزاعههههات )دراسههههة اههههي بيههههديولوجيات القههههوي السياسههههية  11)
، 188، ص ص 1992اللبنانيهههة(، الطبعهههة األولهههب،  المركهههز المقهههااي العربهههي، بيهههروت، 

189. 
 (12) Kamal Salibi, A house of Many Mansions. The History of Lebanon 

Reconsidered, London, I. B.Tauris), 1988, p.55.               

الرمههو عإهههرن طاف هههة هههي كالتهههالي: الحهههدي عإهههرن طاف ههة مسهههيحية والطاف هههة اليلوديهههة  ( 13)
. 1952، ولههههانون عهههها  1938لعههها   146، ورلهههه  1936لعهههها   60حسهههب القههههرارين رلههه  

 وم   طوافأل مسلمة. لمزيد من الت اصي  انظر:
 Edmond, Rabbath, La Formation Historique du liban Politique et 

Constitutionnel, Nouvelle edition, (Beyrouth, publications de L’Universite 

libanaise, 1986), p. 85. 

(9) Nawaf Salam, " Les Communutes Religieuses au Liban ", Social Compass, Vol. 

xxxv, No.4, 1988,pp.455- 464.                      
، دار لانهة ب( حسين لادري، لبنان : الحرب األهلية والتهدر ت الرارجيهة، الطبعهة األوله (15

 .21، ص 2008للنإر والتوزيع، 
منظمههة الكتافههب، التههب انطلقههت مههن  1936( حههزب الكتافههب : بسههو بيههار الجميهه  عهها   (16

نهت مهدر  حي  تنظيملا كجمع بين االلواية الرياضية والتمارين إهب  العسهكرية ا والتهب كا
تحولهههت هههل  المنظمهههة للهههب حههزب سياسهههي متزايهههد  1952للههب الحيهههان الوطنيهههة. واههي عههها  

ال عاليهههة والتمميههه  علهههب مسهههتوي مجلهههو النهههواب والحكومهههات. وسهههارت سياسهههت  علهههب رهههط 
المههوا ن للدولههة ممملههة برفيسههلا، والمعرضههة لمطالههب ال عاليههات المسههلمة اههي تعههدي  النظهها  

مههع بي دولههة عربيههة تحههت بي إههك  مههن األإههكا .  اههالحزب السياسههي واههي توحيههد لبنههان 
يتمسهه  بالصههيدة اللبنانيههة وبالحيههاد ازا" الصههراخ العربههي اإلسههرافيلي، وعههارف تنههامي ن ههول 
المنظمات ال لسطينية اي لبنان، ولد  بيد الحزب التدر  السهوري مه   تحهو  للهب معهارف 

ا الجبلهة اللبنانيهة ا التهي تكونهت  ل ، لعب هلا الحهزب دورا رفيسهيا اهب الحهرب األهليهة اهي
حهههراو األرز( اهههي مواجلهههة اليسهههار  –المهههردن  –مهههن حل افههه  ) حهههزب الهههوطنيين األحهههرار 

 والمقاومة ال لسطينية. انظر:
 John P.Entelis, " Belief – system and Ideology Formation in The Lebanese 

Kata′ib party, International journal for Middle East Studies, 1973, pp. 154 – 158.                
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( حزب الوطنيون األحرار : هو حزب ليبرالي لبناني بسس  الرفيو السابق كمي  إهمعون 17)
، نههادي باسههتق لية لبنههان وبالتصههاد السههوق، التحههق بمنهها" الحههرب األهليههة مههع 1958عهها  

نمههور األحههرار االجنههاح العسههكري بحههزاب يمينيههة برههري بالجبلههة اللبنانيههة، راضههت ميليإههيا 
للحههزب ا معههار  ضههارية ضههد الحركههة الوطنيههة ومنظمههة التحريههر ال لسههطينية، تههولب دانههب 

اتههولب دوري  1990للههب بن اقتيهه  اههي بكتههوبر  1985إههمعون رفاسههت  رل هها لوالههد  عهها  
 إمعون لل . انظر :

 Fawwaz Trabouli, A history of Modern Lebanon, (London, Ann Arbor: Pluto 

press, 2007), p. 240.  
، ومعظههه  بعضهههاف  مهههن 1935( حهههزب الكتلهههة الوطنيهههة: تههه  ت سهههيو ههههلا الحهههزب عههها   18)

المسههيحيين، ومعظهه  بنصههار  مههن سههكان المنههاطق الجبليههة اههي كسههروان ومنطقههة الإههوأل. 
 بنظر : 

Fawwaz Trabouli, Op. Cit, p. 242.  
، يعتبهر ههلا الحهزب 1949كما  جنب ط اي عها  ( الحزب التقدمي ا إتراكي : بسس   19)

مهن األحههزاب المعارضههة، الهو معههارف للنظهها  السياسهي القههاف  علههب بسهاو طههاف ي والههلي 
يعطههي امتيههازات كبيههرن لطوافههأل علههب حسههاب طوافههأل برههري، ومعههارف للسياسههة الدارليههة 

ارجيهة القافمهة للدولة لزا" األزمات ا جتماعية، كما كان من المعارضين لسياسهة لبنهان الر
علب تحييد لبنان اب الصراخ العربي اإلسرافيلي، ومع التواجد ال لسهطيني اهي لبنهان، لعهب 

( بالتحالأل مع المقاومة 1989 – 1975الحزب دورا رفيسيا اي الحرب األهلية اللبنانية )
تههولب نجلهه  وليههد جنههب ط ليههادن  1977ال لسههطينية، وبعههد اقتيهها  كمهها  جنههب ط اههي عهها  

 . انظر :الحزب
Le Parti Progressite Socialiste: "Le Pacte du Parti Progressiste Socialiste,(Citoyen 

Libre et people Heureux, Beyrouth, 1949), p.10                                                       
تههداب ال رنسههي ، ولكنهه  ظهه  مههدن ا ن1924( الحههزب الإههيوعي : بسههو اههي لبنههان عهها   20)

اسهتق  كه  حهزب بإرصهيت   1943مرتبطا بقيادن الحزب الإهيوعي اهي سهوريا، واهي عها  
ومههوارد  ولكههن ظهه  التعههاون والتوجيهه  مههن حههق الرفاسههة السههورية، ولهه  ُيعتههرأل بههالحزب اههي 

، كما بن هنها  ع لهة وميقهة بينه  وبهين حهزب اللاإهناق األرمنهي 1970لبنان ل  اي عا  
 انظر :قالبية بعضاف  من األرمن.  ويرجع لل  للب بن

Le Parti Progressite Socialiste, op.cit, p. 12.                                                                   
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( حزب البع  العربي ا إتراكي : كانت سوريا ملدا لللا الحهزب منهل نإه ت ، واهي عها   21)
الدارسههين اههي الجامعههة األمريكيههة والممق ههين وبعههف اتسههع نطالهه  ليضهه  عههددا مههن  1953

األوساط الإعبية، ينظر الحزب للقضية اللبنانيهة مهن ناحيهة لوميهة عربيهة اإهتراكية تقضهي 
 ,Ibid:انظرالترلص من ا نعزالية والطاف ية وبن لبنان بلد عربي يعيا اي محيط عربي. 

pp. 12, 13.                                                           
 .63( عصا  نعمان، مرجع سابق، ص  22)
( مجههزرن عههين الرمانههة: بههدبت عنههدما تهه  لطهه ق النههار مههن مسههيحيين مسههلحين اههي حههي  23)

مسيحي اسم  اعين الرمانةا علب بتوبيو كان يق  السهطينيين عافهدين مهن مإهاركتل  اهي 
العامهههةا التهههي يتزعملههها بحمهههد القيهههادن  –مسهههيرن نظمتلههها االجبلهههة الإهههعبية لتحريهههر السهههطين 

جبريهه  بمناسههبة الههلكري األولههب لعمليههة ادافيههة ُعراههت بههه اعمليههة الرالصههةا وتسههبب لطهه ق 
إرصا، وكانت تل  الحادمة بممابة الإرارن التي بإهعلت الحهرب  27النار بدزارن اي مقت  

كمههر حيهه  انههدلعت المواجلههات وانقسهه  البلههد إههر انقسهها  سياسههي وحزبههي وطههاف ي، لكههن األ
رطههورن كهههان انقسهها  الجهههيا اللبنهههاني جيإههين مههه  جيوإهها صهههديرن للهههب جانههب جهههيا لبنهههان 
العربههي، وبههلل  لهه  يعههد هنهها  مههن هههو لههادر علههب محاصههرن ا نقسههامات التههي تلههدد الكيههان 
ومطالبههة رفههيو الجملوريههة با سههتقالة. انظههر : عههن انقهه ب عزيههز األحههدب العسههكري اههي 

 .2018سبتمبر  9ة للدراسات السياسية واإلستراتيجية، ، الموسوعة الجزافري1976لبنان 
ص  ،1976محمد طي، لبنان اي الرريطة اإلمبرياليهة الجديهدن، دار الطليعهة، بيهروت، (24)

55. 

 -1975( سههههمير لصههههير، حههههرب لبنههههان مههههن الإههههقاق الههههوطني للههههب النههههزاخ اإللليمههههي ) 25)
، ص 2007نإهر، بيهروت، (، ترجمة سلي  عنتوري، الطبعة األولهب، دار النلهار لل1982

11. 

(21)Yale – UN Oral History Project, Said Kamal, jean Krasno, Interviewer, March 

12, 1998, Cairo, Egypt, St / DPI oral history(02) / K 15.                                            
ا  عبهههد الناصهههر راصهههة بعهههد مهههع تنهههامب الإهههعور القهههومي الهههلي دعههها لليههه  الهههرفيو جمههه ( (27

وبظلههور المقاومههة ال لسههطينية كجنههاح عسههكري  1958لعهه ن الوحههدن بههين مصههر وسههوريا 
لمواجلة ا حت   اإلسرافيلي انط لا من الجبلات العربية، ولل  بدع  من مصر وسهوريا 
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اللتهين راضهتا القيها  بالعمه  ال هدافي علهب براضهيلما، علهب عكهو األردن الهلي لهد  الههدع  
لمسههههاندن ممهههها بدي للههههب تزايههههد نمههههو القههههوات ال دافيههههة التههههي بصههههبحت رطههههرا علههههب الحكهههه  وا

 7األردني، ادرلت بلل  القوات األردنية اي مواجلة إاملة مع ال دافيين ال لسهطينيين اهي 
والتي انتلت بطرد منظمة التحرير ال لسهطينية مهن األردن، الجه ت المقاومهة  1970بيلو  

لي بصهههبح الملجههه  الوحيهههد للههها، ممههها زاد مهههن سهههرط االموارنهههة ا ال لسهههطينية للهههب لبنهههان الههه
الرااضين للتواجد ال لسطيني بلبنان، اكان بلل  ا بيلو  األسود ا بممابة نقطة تحو  عاا 
لبنان آمارهها السهلبية التهي بدت للهب انهد خ الحهرب األهليهة اهي منتصهأل السهبعينيات، وزاد 

مت بلا المقاومة ال لسطينية ضهد لسهرافي  بالرهارج األمر تعقيدا العمليات العسكرية التي لا
ب مينههها التهههي ن هههلتلا الجبلهههة الإهههعبية لتحريهههر  ةمهههن رههه   ضهههربل  لطهههافرن العههها  اإلسهههرافيلي

السههطين، األمههر الههلي ترتههب عليهه  ليهها  لسههرافي  بضههرب مريمههات ال جفههين ال لسههطينيين 
الطيههب، مرجههع سههابق، ص وتههدمير مركههز ال ههدافيين بههالجنوب اللبنههاني. انظههر محمههد رايههق 

220  . 
، دار المنل  1995 – 1945علي صبح، النزاعات اإللليمية اي نصأل لرن  (28)

 . 139، 138اللبناني، بيروت، ص ص 
حسن الحسن، األنظمة السياسية والدستورية اهي لبنهان وسهافر البلهدان العربيهة، الطبعهة  ( 29)

 .199، ص 1981المالمة، دار بيروت للنإر، بيروت، 
عههارأل العبههد، لبنههان والطههافأل. تقههاطع تههاريري ومسههار قيههر مكتمهه ، الطبعههة األولههب،  ( (30

 .110، 109،  ص ص 2001مركز دراسات الوحدن العربية، بيروت، 
هنهري لهورانو، اللعنههة الكبهري. المإههرق العربهي واألطمههاخ الدوليهة، ترجمههة عبهد الحكههي   ( 31)

 . 405، 404، ص ص 1993بندازي،األربد، الطبعة المانية، الدار الجماهيرية، 

، مركهز الدراسهات 1958 – 1941( جلاد مجيد محي الدين، العراق والسياسهة العربيهة  32)
 .410، 408، ص ص 1980واإلرإاد، بدداد، 

 (19)Ali Selem Bakhit, The Role of Saudi Diplomacy in Solving The Lebanese 

Crisis, Route Educational and Social Sce Journal, vol.5 (2), February 2018, 737.             

 ( عبد العزيز ارحات لس   ا اض  اهلل اي حوار راص إلس   بون  ين علب الرابط:  (34
http://ww.islameonline.net/servlet/satellite?c = Article A C&Cid= 1201957644652 

&page name = zone_Arabic_Shariah% 2FSRAl ayout. 
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( سلي  الحص، الرريطة السياسية والعربية من منظهور لبنهاني، المسهتقب  العربهي، العهدد  35)
 .13، ص 2007، ببري  338

ينههاير  30( مصههط ب العبههد اهلل الك ههري، تههاريت الع لههات ا لتصههادية السههورية اللبنانيههة،  36)
 علب الرابط:  2004

www. Ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=14231 

( محمههد حسههن صههالح حسههني، الإههرق العربههي المعاصههر، الجههز" األو ، الطبعههة األولههب،  37)
 .113، ص 1990القاهرن، 

،  2012حسهههن رليههه ، التهههاريت السياسهههي للهههوطن العربهههي، منإهههورات الحلبهههي، بيهههروت،  (38)
 .293ص 

 – 1956جهههورج لهههر ، ان جهههار المإهههرق العربهههي مهههن تههه مي  السهههويو للهههب قهههزو العهههراق  (39)
 .334، ص 2006، الطبعة األولب، دار ال ارابي، لبنان، 2006

 .13( سلي  الحص، مرجع سابق، ص  (40
سههههرافي ، رؤيههههة إههههرعية  41) ( وليههههد نههههور، حههههرب لبنههههان. حقيقههههة مهههها جههههري بههههين حههههزب اهلل وا 

 .43، ص 2006وسياسية، الطبعة األولب، مركز النور للنإر، لبنان، 
(37)United Nations, Security Council, Provisional VERBAT  IM  RECORD of The 

Two Thousand Seven Hundered and Twenty- Fifth Meeting, New York Monday, 

8 December 1986, S/ PV.2725, p.52  ;            106حسين لادري، مرجع سابق، ص .  
سهلمية بينلمها  : هو ات اق ت  بين لسهرافي  ولبنهان لرلهق ع لهة 1983مايو  17( ات اق  43)

بمنهها" الحههرب األهليههة اللبنانيههة، ابعههد ا جتيههاح اإلسههرافيلي للبنههان وحصههار بيههروت اههي عهها  
، حيهه  دمههرت القههوات اإلسههرافيلية عإههرات المههدن ومفههات القههري اللبنانيههة ونجحههت 1982

ألو  مرن اي اجتياح ودرو  عاصمة عربية رارج حهدود األراضهي المحتلهة وههي بيهروت، 
 لرراج منظمة التحرير ال لسطينية رارج لبنان.كما نجحت اي 

بهههدبت الم اوضههههات بههههين لسهههرافي  ولبنههههان برعايهههة بمريكيههههة اههههي  1982ديسههههمبر  28واهههي  
ليبانون بيتا اي منطقة رلهدن جنهوبي لبنهان بعهد تله  الم اوضهات جهرت جهو ت ت اوضهية 

ضهات حتههب عديهدن اهي مسهتعمرن كريههات إهمونة إهمالي دولهة لسههرافي ، ولهد اسهتمرت الم او 
بيههار. ونصههت  17حيهه  تهه  التوصهه  للههب ات ههاق سهه   ُعههرأل بمعاهههدن  1983مههايو  17
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  -بنود المعاهدن علب ما يلي : 
سرافي . -  للدا" حالة الحرب بين لبنان وا 
 بسبوًعا. 12 – 8ا نسحاب اإلسرافيلي الكام  من لبنان اي اترن من  -

حكومههة اللبنانيههة بهه ن تن ههل ضههمنلا لنإهها" منطقههة بمنيههة دارهه  األراضههي اللبنانيههة تتعلههد ال -
 الترتيبات األمنية المت ق عليلا اي ملحق راص با ت اق.

لبنانيهههة تقهههو  باإلإهههراأل علهههب تن يهههل بنهههود ا ت اليهههة  –لسهههرافيلية  –تكهههوين لجنهههة بمريكيهههة  -
 وتنبمق من تل  اللجنة لجنة الترتيبات األمنية ولجان ارعية لتنظي  الع لات بين البلدين.

 كاتب ا تصا  بين البلدين والت اوف لعقد ات اليات تجارية.تكوين م -

 امتناخ بي من لسرافي  ولبنان عن بي إك  من بإكا  الدعاية المعادية للبلد اآلرر.  -

 للدا" جميع المعاهدات والبنود واألنظمة التي تمنع تن يل بي بند من بنود ا ت الية. -

الإهعب اللبنهاني معتبهرين بنه  ات هاق العهار.  ولد لوب  هلا ا ت اق بالراف الإهديد مهن لبه  
وزادت العمليهههات مهههن لبههه  منظمهههات المقاومهههة دارههه  لبنهههان حتهههب كهههادت بن تطهههو  لحهههدي 
جو ت الت اوف وانطلقت بإد الحم ت ضد هلا ا ت اق من مسجد الرضها اهي الضهاحية 

 الجنوبية لبيروت بتوجي  من المرجع الإيعي محمد حسين اض  اهلل.
توليهههع ا ت هههاق تهههداعيات علهههب مسههتوي الهههدار  اللبنهههاني ببرزهههها نإهههوب ا لتتههها  ولههد كهههان ل 

الههههدارلي، وانقسهههها  المإههههلد السياسههههي بههههين الحكومههههة والههههرفيو بمههههين الجميهههه  المتمسههههكين 
با ت ههاق مههن جلههة وجبلههة اإلنقههال الههوطني ومههن ورافلهها سههوريا الرااضههين ل ت ههاق مههن جلههة 

مههايو انههدلعت حههرب  19ب ال عليههة اههي لبنههان. ا ههي مانيههة. ومنههل للهه  التههاريت بههدبت المتاعهه
بسههيطرن الحههزب التقههدمي ا إههتراكي علههب كهه   1983سههبتمبر  19الجبهه  التههي انتلههت اههي 

اهههي بيهههروت وسهههيطرت القهههوي الرااضهههة  1984ابرايهههر  6القهههري  الجبليهههة، تلتلههها انت اضهههة 
صهاعدا لهوتيرن مايو علب القس  الدربي من العاصمة. واي ال ترن التي إلدت ت 17 ت اق 

استلداأل القوات اإلسرافيلية واألجنبية دار  لبنان، راصة بعد حاد  مقت  عدد كبير من 
لهههوات المهههارينز األمريكيهههة والمظليهههين ال رنسهههيين، اتجههه  الهههرفيو بمهههين الجميههه  للهههب لعههه ن 

مهايو مهع لسهرافي  وتحهت ضهدط الهراف الإهعبي لامهت الحكومهة اللبنانيهة  17للدا" ات اق 
نواب اللبناني باعتبهار ههلا ا ت هاق بهاط  ولهاموا ب لدافه  بعهد بله  مهن عها  علهب ومجلو ال

 :. انظر 1984مارو  5اعتماد  وبالتحديد اي 
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United Nations, General Assembly, 38 th Session : 92 nd Plenary Meeting, 

Monday,12 December 1983, New York, A / 38 / PV. 92 / A R   ; https : 

//m.marefa.org                                                                                                         
برفاسهههة رفهههيو  1984مهههارو  5حيههه  لهههرر مجلهههو الهههوزرا" اهههي جلسهههت  المنعقهههدن بتهههاريت  

 الجملورية ما ي تي :
القاضي بالموااقهة علهب ا ت هاق و  1983مايو  14للدا" لرار مجلو الوزرا" المؤرخ  -1

بهههين ممملهههي الحكومهههة اللبنانيهههة  1983مهههايو  17المإهههار لليههه  والمولهههع عليههه  اهههي تهههاريت 
سهههرافي  ومإهههاركة الو يهههات المتحهههدن بصههه تلا إهههاهدا، كمههها لهههرر للدههها" ههههلا ا ت هههاق قيهههر  وا 

لدا" ك  ما يمكن بن يكون ترتب علي  من   آمار.المبر  واعتبار  باط  وك ن  ل  يكن وا 
 لب غ هلا القرار لل رلا" المولعين علب ا ت اق. -2

 رليهها  الحكومههة اللبنانيههة بههالرطوات ال زمههة التههي تههؤدي للههب وضههع ترتيبههات وتههدابي -3
بمنيههههة تههههؤمن السههههيادن واألمههههن وا سههههتقرار اههههي جنههههوب لبنههههان وتمنههههع التسههههل  عبههههر الحههههدود 

 اللبنانية. انظر : الجنوبية وتحقق انسحاب القوات اإلسرافيلية من ك  األراضي

https://ar.m.wikisource.org.            
 ( الع لات اللبنانية السورية علب الرابط  44)

www.yabeyrouth.com/papers/index1622.htm.  

 .295، 294( حسن رلي ، مرجع سابق، ص ص  45)

 .113، 112مسعود الروند، مرجع سابق، ص ص  (46)
يار جدار عرب المإرق، الطبعة األولب، دار زهران، األردن، ( لبراهي  عبد الطالب، انل 47)

 .326، ص 2010

 .410، 409هنري لورانو، مرجع سابق،  ص ص (48)

 .411، 410المرجع ن س ،  ص ص  ( 49)

( بنطهههوان مهههراد، موسهههوعة لصهههة وتهههاريت الحضهههارات العربيهههة، الجهههز" الرهههامو، الطبعهههة  50)
 .208، 207، ص ص 1999األولب، بيروت، 

اهههي لبنهههان، الجهههز" األو ،  ةمحمهههد سهههرور زيهههن العابهههدين، م سهههان المريمهههات ال لسهههطيني (51)
  . 195، 194، ص ص 2012الطبعة المانية، دار الجابية، لندن،
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 (37) Karol R. Sorby, Syria and The 1979- 76 Civil War In Lebanon, Asian and 

African Studies, vol. 20, no.2, 2011, p.210.                     
(، الطبعهة 2( عبد اهلل محمد الدريب، بم  والمريمات ال لسطينية ) وجا" دور المجهوو  (53

    18، ص 1986األولب، 
Fred J. Khouri, The Arab –Israeli Dilemma, Third Edition, ( Syracuse university 

press, New York,1985), pp. 464, 465.                  

 ( عبد اهلل محمد الدريب، ن و المكان. 54)

 .176، 175، 174( محمد سرور زين العابدين، مرجع سابق، ص ص  55)
( سعد الدين لبهراهي ، المله  والنحه  واألعهراق، همهو  األلليهات اهي العهال  العربهي، الجهز"  56)

 .464، ص 1994الماني، مركز ابن رلدون للدراسات اإلنمافية، 
(57) Karol R.Sorby, op.cit, p.210.                                                                                   

. البحهههه  عههههن السهههه  .. 1978 – 1948( محمههههود ريههههاف، مههههلكرات محمههههود ريههههاف  58)
، ص ص 1985والصراخ اي الإرق األوسط، الطبعة المانية، المؤسسهة العربيهة، بيهروت 

509 ،510. 

 .122، 121ن لادري، مرجع سابق، ص ص حسي ( 59)

 ( الع لات اللبنانية السورية، مرجع سابق. 60)

 .89( رإيد إقير، مرجع سابق، ص  61)

(47)Fred H.lawson,Syria′s Intervention In The Lebanese Civil War 1976: A 

Domestic Conflict Explanation, International Organization, vol.38, no.3 

(summer, 1984), pp.455,456.  
 .272( عارأل العبد، لبنان والطافأل، مرجع سابق، ص  63)

 .270( عارأل العبد، المرجع ن س ، ص  64)

 .237 – 234عارأل العبد، مرجع سابق، ص ص  ( 65)
 .36( مسعود الروند مرجع سابق، ص  66)
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 أوالا : الوثائق باللغة األجنبية :

- United Nations, General Assembly, 38th Session: 92nd   Plenary 

Meeting, Monday,12 December 1983, New York, A / 38 / PV. 92 / 

A R.  
- United Nations, Security Council, Provisional VERBAT  IM  

RECORD of The Two Thousand Seven Hundered and Twenty- 

Fifth Meeting, New York Monday, 8 December 1986, S/ PV.2725.  

-Yale – UN Oral History Project, Said Kamal, jean Krasno, 

Interviewer, March 12, 1998, Cairo, Egypt, St / DPI oral history(02 

) / K 15.                                                                          
 ثانياا: المذكرات الشخصية باللغة العربية:

، البحههههه  عهههههن 1978 -1948محمهههههود ريهههههاف، مهههههلكرات محمهههههود ريهههههاف  -
السههه   والصهههراخ اهههي الإهههرق األوسهههط،  الطبعهههة المانيهههة، المؤسسهههة العربيهههة، 

 .1985بيروت، 
 ثالثاا: الدراسات والمؤلفات: 

 باللغة العربية: -أ 
دار عرب المإرق، الطبعة األولب، دار زهران، لبراهي  عبد الطالب، انليار ج -

 .2010األردن، 
جهههورج لهههر ، ان جهههار المإهههرق العربهههي مهههن تههه مي  السهههويو للهههب قهههزو العهههراق  -

 .2006، الطبعة األولب، دار ال ارابي، لبنان، 2006 – 1956
، مركههز 1958 -1941جلههاد مجيههد محههي الههدين، العههراق والسياسههة العربيههة  -

 .1980، بدداد، الدراسات واإلرإاد
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حسن الحسن، األنظمة السياسية والدستورية اي لبنان وسافر البلهدان العربيهة،  -
 .1981الطبعة المالمة، دار بيروت للنإر، بيروت، 

حسهههن رليههه ، التهههاريت السياسهههي للهههوطن العربهههي، منإهههورات الحلبهههي، بيهههروت،  -
2012. 

، بجيهة، الطبعهة األولهحسين لهادري، لبنهان : الحهرب األهليهة والتهدر ت الرار  -
 .2008دار لانة للنإر والتوزيع، 

رإهههههيد إهههههقير، م هههههاهي  الدولهههههة والنزاعهههههات ) دراسهههههة اهههههي بيهههههديولوجيات القهههههوي  -
 .1992السياسية اللبنانية(، الطبعة األولب، بيروت المركز المقااي العربي، 

زيههههن العابههههدين إههههمو الههههدين نجهههه ، تههههاريت العههههرب الحههههدي  والمعاصههههر، دار   -
 .2011يرن، عمان، المس

سعد الدين لبراهي ، المل  والنح  واألعراق، همو  األلليات اي العال  العربهي،  -
 .1994الجز" الماني، مركز ابن رلدون للدراسات اإلنمافية، 

سههههلي  الحههههص، الرريطههههة السياسههههية والعربيههههة مههههن منظههههور لبنههههاني، المسههههتقب   -
 .2007، ببري  338العربي، العدد 

 1975حهرب لبنههان مهن الإهقاق الههوطني للهب النهزاخ اإللليمههي ) سهمير لصهير، -
(، ترجمهههههة سهههههلي  عنتهههههوري، الطبعهههههة األولهههههب، دار النلهههههار للنإهههههر، 1982 –

 .2007بيروت، 
عهههارأل العبهههد، لبنهههان والطهههافأل تقهههاطع تهههاريري ومسهههار قيهههر مكتمههه ، الطبعهههة  -

 .2001األولب، مركز دراسات الوحدن العربية، بيروت، 
(، 2د الدريب، بم  والمريمات ال لسطينية )وجها" دور المجهوو عبد اهلل محم -

 .1986الطبعة األولب، 
 .1979للب بين يسير لبنان، دار الطليعة، بيروت،  عصا  نعمان، - 
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، دار 1995 – 1945علههههب صهههههبح، النزاعهههههات اإللليميهههههة اهههههي نصهههههأل لهههههرن  -
 المنل  اللبناني، بيروت.

لمعاصههر، الجههز" األو ، الطبعههة محمههد حسههن صههالح حسههني، الإههرق العربههي ا -
 .1990األولب، القاهرن، 

محمد رايق الطيب، العال  العربي والتحهديات المعاصهرن، الطبعهة األولهب، دار  -
 .2010الن افو، بيروت، 

محمههد سهههرور زيههن العابهههدين، م سهههان المريمههات ال لسهههطينية اههي لبنهههان، الجهههز"  -
 .2012األو ، الطبعة المانية، دار الجابية، لندن، 

محمهههد طهههي، لبنهههان اهههي الرريطهههة اإلمبرياليهههة الجديهههدن، دار الطليعهههة، بيهههروت،  -
1976. 
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