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 الممخص :

عػاـ  استمرت االوضاع السياسية المضطربة  والمتغيرة والحروب االهمية عمى الساحة المبنانيػة منػذ    
 ف واالخػػػر ه نحػػػو ال نػػؼ بػػيف الحػػيتجػػت, وكانػػػت تمػػؾ التطػػورات الشػػرارة االولػػى لمحػػرب االهميػػة 5975

م ػػػارؾ المن ػػػب لتطػػػور االحػػػداث عمػػػى االرض المبنانيػػػة وزيػػػادة حػػػدة الم ػػػارؾ االهميػػػة, وخ و ػػػًا و 
الرئاسػ  ومػػف سيشػػغمده ب ػػد انةضػػاس مػػدة رئاسػػة ئمػيف الجميػػؿ رئسػػًا لمجمووريػػة المبنانيػػة , وبػػذلؾ و  ػػت 

عػػػػف رئاسػػػػة  عػػػػوف سػػػػوريا بةػػػػوة وتػػػػدخمت لتمريػػػػر مرشػػػػحوا الرئاسػػػػ  والػػػػذي بػػػػدور  يب ػػػػد ال مػػػػاد ميشػػػػاؿ
حػرب التحريػرع عمػى الجػيش السػوري المتواجػد )  مما ادى اعالف الحرب والت  اطمؽ عميوػاالجموورية 

االمريكػ  فػ   إلػى التػدخؿتمػؾ الحػرب ادت ف  لبنػاف لززالػة ال ةبػة االساسػية فػ  طريػؽ الرئاسػة  و ػد 
بحسػػب مػػا  لوػػذا الطػػرؼ ئو ذاؾ مؤيػػدةإلدارة االمريكيػػة  التػػدخؿ عمػػى شػػكؿ موا ػػؼ  ذلػػؾوكػػاف  لبنػػاف

 . االمريكية وسياستوا ف  لبناف والمنطةةم الح ويخدـ ال تةتضيه 
 .عحرب ،لبناف ،عوف )االمريكية،الكممات الم تاحية : 

The American position on the abolition war that General Aoun against the 

Syrian Army in Lebanon 1989 

Researcher: Mortada Safi Naima           Researcher: Nihad Bahloul Kazem 

Dhi Qar Education Directorate 

Abstract: 

   The turbulent and changing political conditions and civil wars on the 

Lebanese arena since 1975 have continued the first spark of the civil war, and 

these developments were heading towards violence from time to time and the 

development of events on the Lebanese soil and the intensification of civil 

battles, especially the battles for the presidential office and who will occupy 

it after the expiry of the term of Amin Gemayel’s presidency For the 

Lebanese Republic, and thus Syria stood strong and intervened to pass its 

presidential candidate, which in turn distanced General Michel Aoun from 

the presidency, which led to the declaration of war, which he called (the war 

of liberation) on the Syrian army present in Lebanon to remove the main 

obstacle on the way to the presidency, and that war led to the American 

intervention In Lebanon, this intervention took the form of positions of the 
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American administration in support of this party or that, according to its 

requirements, and it served the American interests and its policy in Lebanon 

and the region. 

Keywords: )American,  Aoun , Lebanon , war(. 

 :المقدمة
 المتغيػراتم رفػة  مػف بػد ال ، الخارجيػة السياسػة ئب ادو  األستراتيجية االمريكية  ل وـ    

 فيه شؾ ال ومما ، األمريكية الم الح وم ووـ الستراتيجية لم رفة ف  ال الـ حدثتالت  
 إلػى ئدت كثيػرة تغيػرات مػف رافةوػا ومػا الػدول  النظاـ شودها الت  الويكمية المرتكزات اف

  .ف  المنطةة وال الـ وئولوياتوا األمريكية الم الح منظومة وترتيب تةويـ إعادة
 ال ولمػة وهػ  رئيسػة ئهػداؼ تحػت تنطػويوالتػ   األمريكيػة اهػدافوا اسةيالس رسمت     

فػػػ  الشػػػؤف  والتػػػدخؿ الضػػػاربة ال سػػػكرية والةػػػوة االحتػػػواس وسياسػػػة الشػػػيوعية ومناهضػػػة
 فاختم ػػت ، سػػتمراربا تغييػػرتت األمريكيػػة الخارجيػػة السياسػػة كانػػت ولػػذلؾ  الداخميػػة لمػػدوؿ

 ب يػدة فوػ  الخارجيػة لمسياسػة فوموػا ف  الدوؿ مف كثير عف األمريكية المتحدة الواليات
 المبػػادئ مػػف عػػدد عمػػى سياسػػتوا اعتمػػدتو  ، الدوليػػة وئعرافوػػا منطمةاتوػػا مػػف الب ػػد كػػؿ
 ل ػػيا ة السياسػػ  المرتكػػز فكانػػت ، األوائػػؿ األمريكػػ  الدسػػتور واضػػ وا بوػػا امػػف التػػ 

 ,الحاضػػر الو ػػت حتػػى مبادئػػه عمػػى مسػػتمريف واضػػ و  وبةػػ  ، المتحػػدة الواليػػات دسػػتور
نةطػػة اساسػػية تتب وػػا الخارجيػػة االمريكيػػة فػػ  المنطةػػة والتػػ  ت ػػدها  يشػػكؿ بمػػا ولبنػػاف 

والدولػػة الم ارضػة لمتػػدخؿ اإلسػرائيم  فػػ  لبنػػاف كحػاجز بػػيف البنػت المدلمػػة لوا)إسػرائيؿع 
 ج ػػؿ ،حػػزب اا الػػذي  وتػػه فػػ  تزايػػد مسػػتمر وجػػود ذلػػؾ كػػؿ مػػف واألهػػـ ، وهػػ  سػػوريا

 ت مػؿ المتحػدة الواليػات ج ػؿ مػا ،وهػذا لبنػاف عمػى تركيزهػا جػؿ ت ػب المتحػدة الواليات
سػػػػةاط إفشػػػػاؿ ئجػػػػؿ مػػػػف يت ػػػػؽ والم ػػػػالح  نػػػػه كػػػػاف الإل حكومػػػػة ال مػػػػاد ميشػػػػاؿ عػػػػوف وا 

 حةيةػة إظوار مف بد ال ولذلؾ وتحةيؽ اهدافوا هيعم هيمنتوا بسطل االمريكية ف  لبناف ,
 الػػػذيف المتحػػػدة الواليػػػات لحكػػػاـ منطمػػػؽ ئ ػػػبحت لكونوػػػا األمريكيػػػة الخارجيػػػة السياسػػػة
 دف نػ  مػا وهػذا اليػوـ وانتوجوهػا السػابؽ فػ  عميوػا سػاروا مرتكػزاتعإسػرائيؿ) لوػـ رسمت
المو ػػؼ االمريكػػ  مػػف حػػرب التحريػػر التػػ  اطمةوػػا ) الم نػػوف رسػػالت  موضػػوع الختيػػار

 .ع 5989ال ماد عوف عاـ 
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المةػػدمات واالسػػباب  تطػػور األوؿ المحػػور وتضػػمف. محػػوريف  مةدمػػة البحػػث تضػػمف   
 الثػان  المحػور ئمػا ، شف حربًا عمى الجيش السػوري فػ  لبنػافيالت  ج مت ال ماد عوف 

حػػرب التحريػػر والتطػػورات السياسػػية وال سػػكرية  مػػف المتحػػدة الواليػػات مو ػػؼ تضػػمف فةػػد
 عمى الساحة المبنانية. 

 1191عام  (1)الموقف األمريكي من حرب التحرير التي اطمقها العماد ميشال عون
 في لبنان المتواجد ضد الجيش السوري

   واالسباب األوؿ: المةدماتالمحور     
تمسػػػؾ دائػػػـ اف الخػػػط البيػػػان  لممو ػػػؼ الم مػػػف لػػػ دارات األمريكيػػػة المت ا بػػػة  كػػػاف     

باستةالؿ لبناف وساسته ضمف حدود  الم ترؼ بوا دوليا, لكػف عمػى المسػتوى ال ممػ  لػـ 
األمريكيػػة بةػػوة دفاعػػًا عػػف هػػذا المو ػػؼ فػػ  ا مػػب االحيػػاف وفةػػًا  تةػػؼ الواليػػات المتحػػدة

شػػارة ئليػػه هػػو نظػػرة الواليػػات المتحػػدة مريكيػػة فػػ  المنطةػػة , ومػػا يجػػدر اإللزولويػػات األ
لتاريخ تمؾ ال ال ات والذي ئكد  س يرها ف  لبناف بةوله ))كنا ننظر إلى لبناف كجزس مػف 

مف خالؿ عال اتنا مع سوريا ومػع إسػرائيؿ ومػع  , كنا ننظر إليهاالحجية الشرؽ ئوسطية
فرعػػػ  لمسياسػػػات اخػػػرى, امػػػا االف فمػػػدينا الػػػدوؿ ال ربيػػػة, كنػػػا ننظػػػر إلػػػى لبنػػػاف كمكػػػوف 

سياسة مستةمة ف  شأف لبناف وهذ  السياسة م در  ػوة لمشػ ب المبنػان  ألنكػـ تة ػدوف 
بنػػاف فػػ  حػػد الػػدعـ لمواشػػنطف ا ف ئو تمتةػػوف المسػػؤوليف األمػػريكييف كمبنػػانييف...., اف 

دارة األمريكيػػػة انػػػه يشػػػمؿ كػػػؿ األطػػػراؼ فػػػ  نظامنػػػا السياسػػػ  , ذاتػػػه يمتػػػد اب ػػػد مػػػف اإل
         .      ع2)الديمةراطييف والجمووريف ومجمس النواب ومجمس الشيوخ والمجتمع المدن 

بػيف الػدوؿ الكبػرى  وتطػورات سياسػية كػاف ال ػالـ امػاـ وا ػع جديػد 5988وف  عػاـ      
مػػػة مػػف الحػػػرب يوهػػو الوفػػاؽ بػػػيف الواليػػات المتحػػػدة واالتحػػاد السػػوفيات  ب ػػػد سػػنوات طو 

 الجػارة ذلػؾ ال ػاـ خػروج ال ػراؽ مػف الحػرب مػعفػ  الباردة, اما فػ  الشػرؽ األوسػط كػاف 
 , دفع الواليات المتحػدة, ج مه العبًا ا ميميًا كبيراً عربياً ئ ميميًا  ايراف  ويًا سياسيًا وعسكرياً 

عػػف كثػػب لمسػػيطرة عمػػى الوضػػػع  ب ػػػورة عامػػة الوضػػعخطواتػػه إلػػى متاب ػػة  االمريكيػػة
 . ع3)بما يخدـ ويالئـ م الحوا السياسية واال ت ادية ب ورًة د يةة  الةائـ ف  المنطةة
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وري فػ  لبنػاف ئي ؾ الظروؼ اال ميمية والدولية الوامة جػاس االسػتحةاؽ الدسػتمف  ت     
ف ممت االدارة األمريكية لك  يمر لذا , المبنانية  د لمجمووريةجدي استحةاؽ انتخاب رئيس

تػػوترًا  مناسػػبة تػػوتر لبنػػان  عػػاـ  ابػػؿ لزن كػػاس ج مػػه  ػػدـلهػػذا االسػػتحةاؽ فػػ  سػػالـ و 
مػف اجػؿ التنسػيؽ م وػا الجػراس االنتخابػات مػع سػوريا  عمى المنطةة, لذلؾ ت اونت عاماً 

بشػكؿ خػاص واال ميمػ  ب ػورة  الػداخم  ن الرئاسية ولمح اظ عمى استةرار الوضع المبنػا
 .ع4)عامة
 ػػػدمت الةػػػوى  ع5) بػػػؿ انتوػػػاس المػػػدة المحػػػددة لواليػػػة الػػػرئيس المبنػػػان  امػػػيف الجميػػػؿ     

حاتوا بشأف مف يخم ه فػ  رئاسػة الجمووريػة و ػد ظوػرت عػدة اسػماس عمػى السياسية مةتر 
سػػورية سػػوؼ تػػرفض كػػؿ مرشػػح ال السػػاحة السياسػػية المبنانيػػة , لكػػف تجمػػى بوضػػوح اف 

, و ػػد طمبػػت مػػف المرشػػحيف الػػذيف حػػاولوا الح ػػوؿ عمػػى موافةتوػػا بػػرام  عمػػؿ تثػػؽ بػػه 
وكاف  ع6)5985خطية والت ود بتطبيةوا ب د تضمينوا بكؿ وضوح ما جاس ف  ات اؽ عاـ 

مػػػػف المرشػػػػحيف سػػػػميماف فرنجيػػػػة الػػػػذي حضػػػػ  بػػػػدعـ وتأييػػػػد سػػػػورية وب ػػػػض المسػػػػمميف 
بنانييف, لكف رفض ذلؾ الترشحيف مػف  بػؿ ميشػاؿ عػوف والةػوات المبنانيػة والمسيحييف الم

يػػؤدي إلػػى إخضػػاع الػػبالد لػػ دارة السػػورية, وعنػػد ذلػػؾ دعػػ  مجمػػس النػػواب ال ةػػد  كونػػه
,لكػػف الجمسػػة فشػػمت بسػػبب منػػع ميشػػاؿ عػػوف وسػػمير ج جػػع 5988آب 58جمسػػة فػػ  

 ضػػػةر م اذلػػػؾ ال اثػػػارممػػػا  ,النػػػواب مػػػف الحضػػػور إلػػػى الجمسػػػة وحػػػثوـ عمػػػى مةاط توػػػا
واعدو ترشيح سميماف فرنجية مشروع فتنػة فػ  لبنػاف واف عوػد  سػيكوف ف ػاًل األمريكية 

 .ع 7)مف االنتةامات
  Richard Murphyالتةى المب وث األمريك  ريتشارد مورف )ذلؾ تأميف  مف اجؿو     

الم اوضػات تػـ وب د عشرة ايػاـ مػف 5988ايموؿ 55ع مع اعضاس الحكومة السورية ف  
ئف تخمػػػت سػػػورية عػػػف ب ػػد  ع8)االت ػػاؽ عمػػػى اختيػػػار مخائيػػؿ الظػػػاهر لرئاسػػػة الجمووريػػػة

مرشحوا سميماف فرنجية , وف  المةابؿ تخمػ  الواليػات المتحػدة األمريكيػة عػف كػؿ طمػب 
مػػػػورف   المب ػػػوث االمريكػػػػ  ريتشػػػارد ئو  يػػػد يت مػػػؽ باألنتخابػػػػات الرئاسػػػية, حينوػػػػا اوفػػػد

 المبنانيػػة  باالت ػػاؽ وحػػث تمػػؾ االطػػراؼ ت إلبػػالغ االطػػراؼ المسػػيحيةمسػػاعد  إلػػى بيػػرو 
  .ع9)مف اجؿ الو وؿ الى حؿ مرٍض لمخروجمف هذ  االزمة  تأييدها له
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لػػي مف 5988ئيمػػوؿ  58مػػورف  إلػػى بيػػروت فػػ  ريتشػػارد  وازاس تمػػؾ االحػػداث توجػػه     
المسػيحييف, عندئػذ  ػادر نتائ  الم اوضات مع السورييف الت  واجوت رفضػًا  اط ػًا مػف 

              . ع51)مورف  بيروت  ائاًل))اما الضاهر ئو ال وضىعع
ا بح الرئيس ئميف الجميؿ اماـ خياريف ئما الةبوؿ بالضاهر واثارة سخط ووفةًا لذلؾ    

الجنػػػراؿ عػػػوف و ائػػػد الةػػػوات المبنانيػػػة سػػػمير ج جػػػع , او تشػػػكيؿ حكومػػػة جديػػػدة وتػػػرؾ 
بةيػػت الػػبالد حتػػى   فػػ  حالػػة مػػف عػػدـ الوضػػوح واالضػػطراب , فةػػدمن ػػبه وتػػرؾ الػػبالد 

دوف انتخػاب 5988ئيمػوؿ 22المحظات االخيرة مف انتواس المومة الدسػتورية لرئاسػته فػ  
اعمػػف عػػف تشػػكيؿ  فػػرض عػػوف ن سػػه عمػػى الػػرئيس المنتويػػة واليتػػه اذ رئػػيس جديػػد, لػػذلؾ

لو ػػػت ذاتػػػه اعمػػػف عػػػف ا الػػػة وفػػػ  ا ,ع55)حكومػػػة عسػػػكرية انتةاليػػػة برئاسػػػة الجنػػػراؿ عػػػوف
حكومتيف مت ارضػتيف خمت لبناف االضطراب السياس  ف  لحكومة سميـ الحص حينوا د

 .   ع52)كؿ واحدة منوما تدع  لن سوا الشرعية وتس ى لكسب التايد الدول 
 خم  المبنػان  ورفػض المرشػح لمن ػب رئػيس الجمووريػةالداذلؾ االنةساـ  وف  ضؿ    

الػػػػذي كانػػػػت تدعمػػػػه واشػػػػنطف اخػػػػذت ال ال ػػػػات بػػػػيف ميشػػػػاؿ عػػػػوف والواليػػػػات المتحػػػػدة 
األمريكيػػػة تتجػػػه نحػػػو السػػػمبية, فسػػػ يرها بيػػػروت جػػػوف مكػػػارث  امتنػػػع عػػػف تةػػػديـ اوراؽ 
اعتمػػاد  الػػى حكومػػة عػػوف, وبػػدا مػػف ذلػػؾ انوػػا  ػػررت االبةػػاس عمػػى عال ػػات متوازنػػة مػػع 

, اثػػار نػػاع سػػورية بػػاف ذلػػؾ تأمينػػا  لم ػػالحواالحكػػومتيف لمح ػػاظ عمػػى الوضػػع الةػػائـ وا 
   .ع53)عرض الحائط ذلؾ عوف واعد ذلؾ باف اإلدارة األمريكية تضرب بمبادئوا الم منة

األمريكية مف ا ناع دمشؽ  وب د تجاذب طويؿ مف الم اوضات استطاعت الحكومة     
خيرة وافةت عمى ف االوئبالتخم  عف ات ا وا مع مورف  ف  شأف ترشيح ميخائيؿ الظاهر 

تشػػػكؿ حكومػػػة  يشػػػترؾ فيوػػػا سػػػمير ج جػػػع او ممثمػػػوف لمةػػػوات المبنانيػػػة, واشػػػترطت اف 
,كػػػذلؾ  ػػػالحات الضػػػرورية اال واف يت وػػػد بػػػ جراس يكػػػوف المرشػػػح الرئاسػػػ  مةبػػػواًل منوػػػا

محػدد,  اسػـ مرشػح ىاعمنت واشنطف مف جانبوا انوػا ال ت ػد ن سػوا مةيػدة بػاي ات ػاؽ عمػ
سػػت زازية لمسػػيح  فػػ  لبنػػاف ب ػػد مةولػػة مػػورؼ االحتةػػاف اممػػا ادى ذلػػؾ إلػػى تخ يػػؼ اال
 .ع54)لمموارنة الظاهر او ال وضى
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مػف اجػؿ ايجػاد لـ تتو ؼ المسػاع  االمريكيػة وبمػا يخػدـ م ػالحوا فػ  المنطةػة, و      
متحػرؾ ضػمف وحث ب ض الػدوؿ ال ربيػة لعربيًا  بادرت واشنطففةد حؿ لالزمة المبنانية 
ولػذلؾ عةػػد فػػ  تػونس اجتمػػاع فػ  الثػػامف عشػػر مػف كػػانوف الثػػان  المشػروع االمريكػػ  , 

تمخػػض عنػػه  ػػرارًا يةضػػ  بتشػػكيؿ لجنػػة سداسػػية برئاسػػة لػػوزراس الخارجيػػة ال ػػرب 5989
وعضػػػوية تػػػونس والجزائػػػر واالردف واالمػػػارات  حمػػػد  ػػػباح اال وزيػػػر الخارجيػػػة الكػػػويت 

كػػػػػانوف 29اجتماعاتوػػػػػا فػػػػػ  تػػػػػوس فػػػػػ  لمبػػػػػادرة مػػػػػف اوؿ ,وت ثػػػػػرت تمػػػػػؾ اع55)والسػػػػػوداف
لالزمػػػػة  وحمػػػػوؿ مرضػػػػية مػػػػف اجػػػػؿ عػػػػرض وجوػػػػات النظػػػػر وايجػػػػاد مخػػػػرج5989الثػػػػان 

لو ػوؿ الػى توافػؽ ل ػدـ او موح ف  االفؽ المبنان , ي بنانية واب اد شبح الحرب الذي بدئالم
التػ  تةػرب ولػو بال ػورة وعػدـ التنػازؿ عنوػا  الخا ػة تمسؾ كؿ طػرؼ بمطالبػهساس  ل

, و ػػػد طالػػػب عػػػوف بالغػػػاس الطائ يػػػة السياسػػػية وسػػػيطرة وجوػػػات النظػػػر بػػػيف المتنػػػازعيف
عامػة  الػى اجػراس ا ػالحات سياسػية الجيش عمى بيروت الكبرى, فيما دعا سميـ الحص

   .ع56)
عػػػوف اف ي ػػػرض سػػػيطرة حكومتػػػه عػػػدـ التو ػػػؿ الػػػى حػػػؿ  ػػػرر ال مػػػاد ميشػػػاؿ وعنػػػد    

 ية وعمى جميع منػاطؽ ن ػوذ الةػوات المبنانيػة ب ػد اف طالػب ال سكرية عمى المنطةة الشر 
 اف يةاسـ الةوات ف  مداخيموا اال ت ػادية فػ  المرافػ  نية سمير ج جعبنا ائد الةوات الم

فػػػػػػػػ   البحريػػػػػػػػة ولػػػػػػػػـ يطػػػػػػػػؿ الو ػػػػػػػػت ب ػػػػػػػػد اف و ػػػػػػػػمت الشػػػػػػػػر ية الػػػػػػػػى م تػػػػػػػػرؽ الطػػػػػػػػرؽ
شػػػاممة ,  حػػػيف تحػػػوؿ اشػػػتباؾ محػػػدود بػػػيف الةػػػوات والجػػػيش إلػػػى م ػػػارؾ5989شػػػباط54

استخدـ فيوا الطرفيف انواع االسػمحة الػدبات والمدف يػة, ولتػدارؾ المو ػؼ تػدخؿ البطريػؾ 
لو ؼ الةتاؿ وانوػاس  ا الى اجتماع حضرة ممثميف عف الجانبيفعمار ن ر اا   ير ود

,إلػػى جانػػب ذلػػؾ ولتودئػػة الوضػػع   ػػد السػػ ير االمريكػػ  ع 57)ال ن  ػػ  المنطةػػة المسػػيحية
مكارث    ر ب بدا وحذر ميشاؿ عوف مف مغبة شف هجوـ عمى الةوات ف  لبناف جوف 

المبنانيػػة وت ػػريض المنػػاطؽ المسػػيحية لمخطػػر , وب ػػد ان ػػراؼ السػػ ير و ػػؿ الػػى ب بػػد 
و ػػػػابال عػػػػوف , و ػػػػد تركػػػػزت كػػػػؿ السػػػػ ير ال را ػػػػ  وممثػػػػؿ منظمػػػػة التحريػػػػر ال مسػػػػطينية 

  بيػػروت الػػى الحكومػػة المطالػػب بو ػػؼ اطػػالؽ النػػار وتسػػميـ الحػػوض الخػػامس مػػف مرفػػ
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المبنانيػػة و ػػد امتثػػػؿ عػػوف لتمػػػؾ المطالػػب وانتوػػت االشػػػتباكات بػػيف الةػػػوات والجػػيش فػػػ  
  .ع58)5989 اواخر شباط 

 المو ؼ االمريك و  حرب التحرير المحور الثان  :
عوف حممة عمى سوريا وئتوموا ب ر مة عمؿ المجنة ال ربية, ال ماد ميشاؿ بدئ مف هنا    

ئف دمشؽ تريػد االبةػاس عمػى المرافػ   يػر الشػرعية ات ػدر االرهػاب وتوريػب واشار إلى 
لتوجػه إلػى المرافػ  منػع كػؿ السػ ف مػف ابعػوف  آذار امػر ال مػاد ميشػاؿ 6وف  , السالح

, وتأسيسػًا عمػى  كذلؾ  اـ ب  الؽ المطار وتدهورت االوضاع ال سػكرية,  ير الشرعية 
, وبػػػػدئت رب التحريػػػػر عمػػػػى سػػػػوريا عػػػػوف حػػػػ ال مػػػػاد اعمػػػػف 5989آذار 54ذلػػػػؾ وفػػػػ  

المدف ية بة ؼ جميع المنػاطؽ والشػوارع وجميػع منػاطؽ تواجػد الةػوات السػورية , ووجػه 
ًا لباط, م ممنًا انه سيتخذ كؿ االجراسات الالزمة محافظ االسد رسالة إلى الرئيس السوري

 كمػػػػا حػػػػرض المنػػػػاطؽ االسػػػػالمية ع59)سػػػػحب جميػػػػع الةػػػػوات السػػػػورية مػػػػف لبنػػػػاف ايػػػػا  
االت اضػػة ضػػد سػػوريا, وفػػ  المةابػػؿ فرضػػت سػػوريا ح ػػارًا بريػػًا وبحريػػًا عمػػى المنػػاطؽ 

  .ع21)المبنانية
ولتػدارؾ  ,فوري فػ  لبنػاسػالجيش العمى التحرير حرب ولخطورة الوضع ب د اعالف     
والمجػوس يضػـ االطػراؼ المتنازعػة  البطريؾ   ير الػى االجتمػاع فػ  بكركػ  دعا  االمر

 ػػدور بيػػاف ناشػػدو فيػػه  و ػػد نػػت  عػػف ذلػػؾ االجتمػػاع  5989آذار 57 فػػ الػػى الحػػوار 
,  الجام ػػة ال ربيػػة ومجمػػس االمػػف الػػدول  لمتػػدخؿ ووضػػح حػػد لمنػػزاع الػػدائر فػػ  الشػػر ية

  .ع25)وو ؼ شامؿ لزطالؽ النار
ير األمريكػػ  فػػ  لبنػػػاف جػػوف مكػػارث  الػػػذي السػػػ   بػػؿ مػػفوتمثػػؿ المو ػػؼ االمريكػػػ     

مػػػػى ب ػػػػض الةيػػػػادات المسػػػػيحية , وابػػػػدى لوػػػػـ مػػػػدى انزعػػػػاج الحكومػػػػة ع بضػػػػغط كبيػػػػر
مػػف اعتمػػاد الميشػػاؿ عػػوف ال نػػؼ كوسػػيمة لحػػؿ االزمػػة المبنانيػػة , ودعػػا إلػػى  االمريكيػػة

 ر االمريكػػػ ياتبػػػاع سياسػػػة التودئػػػة لمحيمولػػػة دوف تػػػأـز الوضػػػع ال سػػػكري , وا نػػػع السػػػ 
عةػػػػد  فػػػػ  اليػػػػوـ التػػػػال و  فػػػػ  بكركػػػػ  إلػػػػى اجتمػػػػاع مسػػػػيح  اف يػػػػدعوا البطػػػػرؾ  ػػػػ ير

ع نائبًا مسيحيًا, وعند نواية االجتماع تخمػى المجتم ػوف مػف حػرب 23حضر  ) االجتماع
, واالحتكاـ إلى  التحرير ضد سوريا وو ؼ الة ؼ ال شوائ  وايجاد حؿ لززمة المبنانية
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 بػهإلى الةبوؿ ع االطراؼ ي, و د ايدت الواليات المتحدة األمريكية ودعت جم لغة الحوار
 .  ع22)

 Gorgeالػػػرئيس االمريكػػػػ  جػػػورج بػػػػوش) ال مػػػػاد عػػػوف  مػػػف جانػػػب آخػػػػر دعػػػا    
Bushئف إال االنسػػػػحاب مػػػػف لبنػػػػاف,  ة عمػػػػىالسػػػػوري الػػػػى التػػػػدخؿ وحػػػػث الحكومػػػػة ع23)ع

المو ؼ االمريك  عمى الػر ـ مػف النػداسات التػ  وجووػا مشػاؿ عػوف و  ػت عمػى مسػافة 
 مػاد عػوف فػ  المنطةػة الشػر ية, و ػرحعمى الر ـ مف انزعاجوا مػف ت ػرفات ال  واحدة

اننػا نػػدعو  )) ػائالً  عRichard Boiseمسػاعد وزيػر الخارجيػة االمريكػػ  ريتشػارد بػويز) 
جميػػػع االطػػػػراؼ المتػػػورطيف فػػػػ  الحػػػرب الػػػػى االلتػػػػزاـ بو ػػػؼ اطػػػػالؽ النػػػار, والػػػػى حػػػػؿ 

 . ع24) ععوالحوار المتبادؿ والبناس خالفاتوـ بالت اهـ
باال مباالة المبنانية الت  و  ت  اتجا  االزمة األمريك لذلؾ  تراجع المو ؼ ونتيجة     

ئو عػػػدـ الحاديػػػة والتنػػػا ـ مػػػع الجانػػػب السػػػوري  والجديػػػة فػػػ  الت امػػػؿ الوضػػػع المبنػػػان 
 لتمػػؾ التحركػػات ال رنسػػية وعمػػى الػػر ـ مػػف م ارضػػة الجانػػب االمريكػػ  تحركػػت الحكومػػة

مف مف الدول  , و ػد تػـ  ػدار  ػرار يتضػوالت  طرحت المشكمة المبنانية عمى مجمس اال
اتجػػا  لبنػػاف والتػػ  ارادت منوػػا ال ػػودة  , اال اف تمػػؾ السياسػػة ال رنسػػيةو ػػؼ اطػػالؽ النػػار

وذلػػؾ  الػػى السػػاحة الدوليػػة , انوػػا ال ػػت م ارضػػة شػػديدة مػػف الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة
 5989التةػػى وزيػػرا خارجيػػة االمريكػػ  واالتحػػاد السػػوفيات  فػػ  السػػادس مػػف آيػػار  عنػػدما

, و ػػدر عنومػػا بيػػاف  اثػػر تػػداعيات الوضػػع السياسػػ  والمنػػ  فػػ  لبنػػاف ىفػػ  موسػػكو عمػػ
مشػػترؾ وتضػػػمف نةػػاط عديػػػدة اهموػػا دعػػػوة الجبػػاريف إلػػػى إنوػػاس الةتػػػاؿ , والجمػػوس إلػػػى 

    .ع25)ح الحوارطاولة الحوار, وت ودا ببذؿ الجوود إلنجا
شػنطف نحػو و د سػاهمت عوامػؿ عديػدة فػ  ت زيػز ال ال ػات بػيف الميشػاؿ عػوف ووا     

إال إف تمػػؾ اإلجػػراسات لػػـ تكػػف مػػؤثرة بشػػكؿ ف ػػاؿ وئف الػػب ض   ة الكاممػػة ابرزهػػايالسػػمب
منوػػا لػػـ تطبػػؽ كمػػا إنوػػا لػػـ تػػنجح فػػ  اسػػتمالة الػػرئي ال ػػاـ فػػ  المنطةػػة الشػػر ية الوا  ػػة 
تحػػت سػػيطرة ال مػػاد ميشػػاؿ عػػوف, وحيػػاؿ تمسػػؾ ال مػػاد ميشػػاؿ عػػوف فػػ  رئيػػه ئجتمػػع 

     .ع26) نة ال ربيةوزراس خارجية دوؿ المج
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ال ربيػػة االطػػراؼ المبنانيػػة  الػػى الحػػوار   السداسػػية المجنػػة جانػػب اخػػر دعػػت ومػػف     
 عػف تردد دوف مف التو ؼ المتةاتميف االطراؼ يطالب نداس اجتماعاتوا ختاـ والتودئة ف 

 عمػى ولكػف ، مومتوػا فػ  المجنة نجاح الى تؤدي الت  وال وامؿ الظروؼ وتوفير الةتاؿ،
ولػػـ تػػنجح  ازدادت، الم ػػارؾ شػػدة فػػأف ال ربيػػة المجنػػة مػػف المتكػػررة النػػداسات مػػف الػػر ـ

 .ع27)المساع  ف  وضح حاًل مناسبا لززمة
عمػى  تتنازعػاف المتػيف الحكػومتيف اسػتةالة عػوف ال مػاد عمػى ا ترحت المجنػة ال ربيػة     

 رفضػػػه لكنوػػػا رفضػػػت مػػػف  بػػػؿ ال مػػػاد عػػػوف وبػػػرر  موحػػػدة حكومػػػة وتشػػػكيؿ الشػػػرعية
 االمريك  الس ير االسد, مطالباً  حافظ السوري الرئيس الى البمد تسميـ ي ن  بانه لم رض

 نةػػؿ واشػػنطف تتػػولى ب ػػد سػػوريا مػػع جيػػدة عال ػػات ا امػػة ئف مكػػارث  جػػوف بيػػروت فػػ 
 انسػػػحاب فػػػ  عميػػػه الت ػػػاهـ يػػػتـ لالنسػػػحاب فػػػ  لبنػػػاف ر بػػػة تتضػػػمف دمشػػػؽ الػػػى رسػػالة
 سػػورية لبنانيػػة لجنػػة اطػػار زمنػػ  بجػػدوؿ دمشػػؽ تت وػػد اف عػػوف وطالػػب ، منػػه جيشػػوا

 سػيتوجه فانػه الطػرح هػذا مػع دمشػؽ تتجػاوب لـ حاؿ وف  االمر لـز اذا عرب  وبأشراؼ
 إلػى والداعيػة المنيتحػدة االمػـ عػف ال ػادرة الةرارات تن يذ بغية الدول  االمف مجمس الى

 اسػت تاس إلجػراس اسػت داد عػوف ئبػدى كمػا لبنػاف، مػف المبنانيػة  يػر الجيػوش كؿ انسحاب
 وهػػؿ السػػوري الجػػيش وجػػود مػػف المبنػػانييف مو ػػؼ لم رفػػة وعربػػ  دولػػ  ب شػػراؼ شػػ ب 
 .ع28)ارضوـ عمى استمرار  يؤيدوف
 االدارة الطػػرح ومغػػايرا جػػاس الػػرد األمريكػػ  عمػػى مطالػػب ال مػػاد عػػود عمػػى ال كػػس     

 لسػوريا وامنيػػة سياسػية م ػالح لوجػػود وا     ير" وعدته الحكومة االمريكية  االمريكية
 الخارجية وزير مساعد" Lawrence Eagelburgerايغمبو ر لورنس" و اؿ ، لبناف ف 

 اشػبه هػو عػوف ال مػاد واف ، سػوساً  يزيػد االوضػاع لبنػاف مػف سػوريا خروج اف" األمريك 
 جػػػوف بيػػػروت فػػػ  سػػػ يرها عبػػػر عػػػوف ال مػػػاد االمريكيػػػة االدارة وحثػػػت ،"ميميشػػػيا بةائػػػد

 التدهور مرحمة وبدات الةتاؿ وو ؼ المبنانية االزمة لحؿ ال رب  الطرح تبن  الى مكارث 
  .ع29)امريكية المتحدة والواليات عوف ال ماد بيف ال ال ات ف 
 الشػػػر ية والتطػػػور السياسػػػ  فػػػ  المنطةػػػة االمريكػػػ  المو ػػػؼ فضػػػاًل عػػػف ذلػػػؾ وامػػػاـ   

 فػ  األمريكػ  السػ ير مف ضغطوب  غير البطرؾ دعا ، التحرير حرب خالؿ خ و اً 
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 المجتم وف تت ؿ و د بكرك ، ف  عاجؿ ثان  مسيح  اجتماع الى مكارث  جوف لبناف
 ، النػػار اطػػالؽ و ػػؼ الػػى فيػػه ودعػػوا سػػوريا ضػػد عػػوف اعمنوػػا التػػ  التحريػػر حػػرب مػػف

, وسػػػرعاف مػػػا ئيػػػدت الحكومػػػة والحػػػوار الت ةػػػؿ" الػػػى عػػػوف ال مػػػاد  ػػػ ير البطػػػرؾ ودعػػػا
 .ع31)جميع االطراؼ الى الةبوؿ بهاالمريكية بياف بكرك  ودعت 

 عػػوفا ػػرا ال مػػاد عػػوف  بسػػبب المبنانيػػة لمةضػػية تػػنجح الحمػػوؿ التػػ  طرحػػت لػػـ      
مخطػػػط  مػػػف جػػػزس كانػػػت  حػػػربوال الجمووريػػػة رئاسػػػة الػػػى تو ػػػمه ال حمػػػوؿ ئي ورفضػػػه

 .لمبناف رئيسا به لمةبوؿ الدول  والمجتمع سوريا الضغط عمى ورائه مفلمو وؿ 
لـ يمؽ المو ؼ األمريك  اذنػًا  ػا ية مػف ال مػاد عػوف وت امػؿ مػع المو ػؼ عمػى انػه   

يمثػػػؿ مطالبػػه بزنسػػػحاب مػػػف لبنػػػاف , وشػػػف حممػػػة انحيػػاز امريكػػػ  الػػػى سػػػوريا, ألنػػػه ال 
  .ع35)عني ة ضد الحكومة االمريكية اطمؽ عميوا مؤامرة ال مت ضد لبناف

األ ت ػادي عمػى حكومػة ميشػاؿ عػوف إذ الضػغط  وبذلؾ استخدمت حكومة المبنانية    
اتخذت  رار بو ؼ  رؼ رواتب ال سكرييف والموظ يف ف  المنطةة الشر ية ,فضاًل عف 

ب ػدـ الت امػؿ مػع ال مػاد عػوف,  يحثوـ  إلى دوؿ ال الـ رسائؿب ث الرئيس المبنان  ذلؾ 
مكابر مػف بالمغامر ال ))مف تةسيـ لبناف ف  حاؿ تمكف ال ماد عوف الذي و  ه هـحذر و 

تحةيػػػػؽ ئهدافػػػػه فػػػػ  األرض التػػػػ  يػػػػتحكـ فيوػػػػا, وي ػػػػبح إذ إنجػػػػاز الطػػػػائؼ  ط ػػػػة مػػػػف 
 .ع32عع)التاريخ
زاس     رسػػػميًا اعترفػػػت الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة جػػػاس المو ػػػؼ االمريكػػػ  اف ذلػػػؾ  وا 
رئيسًا لمجموورية المبنان  مما زاد مف تراجع ش بية ال مػاد  عية الرئيس الياس الوراويبشر 
ح وزيػر الخارجيػة السػ ودي سػ ود ال ي ػؿ بػأف الجولػة ال ربيػة ي ػر ت فضاًل عػف وف ,ع

ال ربيػػة المكم ػة ب يجػاد الحمػػوؿ المناسػبة لززمػػة  التػػ   ػاـ بػه وفػػد المجنػة والدوليػة األخيػرة
 المبنانية ئظورت إجماع عرب  ودول  عمى الدعـ الكامػؿ لمػرئيس المبنػان  اليػاس الوػراوي

فػ  حػيف ئكػدت الحكومػة السػورية  ,ع33)ورفض تمػرد ال مػاد ميشػاؿ عػوف كرئيسًا شرعيًا ,
 الوسط مع تمرد ال ماد ميشاؿ عػوف عمى ئف الحكومة الشرعية ف  لبناف ال تةبؿ الحموؿ

   .ع34)
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الجام ػػة ال ربيػػة الػػى لبنػػاف مب وثػػًا  ع النػػداسات ال ربيػػة والدوليػػة ب ثػػتوب ػػد فشػػؿ جميػػ  
طبيؽ  رارات المجنػة ال ربيػة بالػدعوة الػى و ػؼ اطػالؽ والتةى بجميع االطراؼ مف اجؿ ت

ورفع الح ار عف جميع المنافذ البرية والبحريػة والجويػة ونشػر مػرا بيف عػرب بػيف  النار
الجػػانبيف , ومنػػذ البدايػػة ظوػػرت الخالفػػات حولػػة آليػػة تطبيػػؽ الةػػرارات, وفػػ  النوايػػة لػػـ 

واسػتمر 5989ال اشػر مػف آيػار يتو ؼ اطالؽ النػار ب ػورة نوائيػة وانوػارت الودنػة فػ  
لتبػػدئ مرحمػػة جديػػدة مػػف ال ػػراع  الة ػػؼ ال شػػوائ  عمػػى جمػػع المنػػاطؽ المتنػػازع عميوػػا

 .ع35)ال سكري والسياس  مف الحرب االهمية المبنانية الت  اطمؽ عميوا حرب االلغاس 
 الخاتمة:

 نت  الباحث مف خالؿ البحث يست
عػػػوف حػػػرب م ت مػػػة ال تػػػنـ عػػػف اف حػػػرب التحريػػػر التػػػ  اطمةوػػػا ال مػػػاد ميشػػػاؿ  -5

حػػػرص وطنػػػ  لبنػػػان  وال عػػػف ارادة  وميػػػة وانمػػػا هػػػ  حػػػرب اريػػػد منوػػػا ا  ػػػاس 
لمن ب رئيس ل ماد عوف لترشيح ا الجانب السوري المتن ذ ف  لبناف والم ارض

 .الجموورية فةد اراد ازالة حجر ال ثرة مف طريةه لمو وؿ الى سدة الرئاسة
أييػػػد الػػػراي ال ػػػاـ المبنػػػان  وبػػػاالخص الجانػػػب اعػػػدها الوسػػػيمة الرئيسػػػية لكسػػػب ت -2

حةػػػػوؽ  لوػػػػـ فػػػػ  تحةيػػػػؽالتػػػػ  اطمةوػػػػا  الوطنيػػػػة المسػػػػيح  مػػػػف خػػػػالؿ الوعػػػػود
 ف  لبناف. المسحييف

 :الووامش
: عسػػػػكري وسياسػػػػ  لبنػػػػان  ولػػػػد فػػػػ  حػػػػارة حربػػػػؾ فػػػػ  بيػػػػروت ميشػػػػاؿ عػػػػوف  ع5(

والمتوسػػػػطة فػػػػ  مدرسػػػػة ئخػػػػوة  .,درس األبتدائيػػػػة5935شػػػػباط   58الجنوبيػػػػة فػػػػ  
تػػػػدرج  5958المػػػدارس المسػػػيحية, تخػػػرج مػػػػف المدرسػػػة الحربيػػػة برتبػػػػة مػػػالـز عػػػاـ 

, تػػػػرئس الحكومػػػػة 5984بالوظػػػػائؼ ال سػػػػكرية, ئ ػػػػبح  ائػػػػد لمجػػػػيش المبنػػػػان  عػػػػاـ 
ب ػػػد ئنتوػػػاس واليػػػة ئمػػػيف الجميػػػؿ وفػػػ  ئزمػػػة الرئاسػػػة 5988ال سػػػكرية المؤ تػػػة عػػػاـ 
, دخػؿ  59989آذار 53ير ضد الةوات السػورية فػ  لبنػاف المبنانية ,  اد حرب التحر 

ال ديد مف الم ارؾ الداخمية الت  دارت بيف الةوات المبنانية والجيش السوري , اسس 
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, ينظػر: سػمير الػريس , الطريػؽ إلػى الة ػر المرشػحوف 2115التيار الوطن  الحر,
  . 92-87, ص5988والبرام  , مؤسسة الدراسات المبنانية الم ا رة , بيروت , 

روزنا ابو من ؼ , لبناف ف  سياسة واشنطف الشػرؽ اوسػطية ,  مركػز ع ػاـ  ع2(
  .6, ص 2117فارس لمنشر , بيروت , 

  .595الم در ن سه , ص ع3)       
  .569روزانا ابو من ؼ , الم در السابؽ , ص ع 4)
عمػى فػ  بك يػا، ح ػؿ  5942سياسػ  لبنػان  مػف مواليػد عػاـ  -ميف الجميؿ:ا ع5)

وافتػػػتح لػػػه مكتػػػب خػػػاص  5965شػػػوادة الحةػػػوؽ مػػػف جام ػػػة الةػػػديس يوسػػػؼ عػػػاـ 
عضػػوًا فػػ  مجمػػس النػػواب المبنػػان  وئعيػػد  5971مػػارس فيػػه المحامػػاة، انتخػػب عػػاـ 

، وب ػػػد مةتػػػؿ ئخيػػػه بشػػػير الجميػػػؿ انتخػػػب رئيسػػػًا لمجمووريػػػة  5974انتخابػػػه عػػػاـ 
نواد حشيشو  ا يؿ ينظر:. لممزيد مف الت  5988ولغاية عاـ  5982المبنانية عاـ 

،  2118، كػانوف الثػان   51، ئميف الجميؿ ، مجمة م مومات ، ) بيػروتع ، ال ػدد
 .521-558ص 

و ػػػد اسػػػتمرت الجوػػػود 5985بػػدئت م اوضػػػات جديػػػدة مػػػع سػػػوريا فػػػ  آيػػػار عػػػاـ  ع6)   
السورية لتحةؽ ات اؽ بيف المميشيات المبنانية و د دعػت ال ر ػاس الحضػور إلػى دمشػؽ لػذا 

توجػػه ايمػػ  حبيةػػة إلػػى دمشػػؽ عمػػى رئػػس وفػػد مػػف الةػػوات المبنانيػػة  5985ايمػػوؿ 9  وفػػ
واجتمع مػع نائػب الػرئيس السػوري عبػد الحمػيـ خػاـ, واكػد خػالؿ االجتمػاع عمػى االسػراع 
فػػػ  الو ػػػوؿ إلػػػى وفػػػاؽ وطنػػػ , مؤكػػػدًا عمػػػى الػػػدور السػػػوري فػػػ  التو ػػػؿ إلػػػى الحمػػػوؿ 

احػػات التػػ   ػػدمت اليوػػا مػػف  بػػؿ االطػػراؼ وئكػػدت دمشػػؽ انوػػا تػػدرس كافػػة اال تر  االزمػػة
المبنانية مف اجػؿ ايجػاد  اسػـ مشػترؾ وحػؿ وسػط يرضػ  الجميػع, وعمػى ئثػر ذلػؾ بػدئت 

اجتماعػػػػات الويئػػػػة ال امػػػػة لجبوتػػػػة االتحػػػػاد الػػػػوطن   5985ئيمػػػػوؿ  54فػػػػ  شػػػػتورا فػػػػ  
بحضػػور وليػػد جنػػبالط ونبيػػه بػػري مػػف اجػػؿ تحديػػد الشػػروط الواجػػب اتباعوػػا مػػع الةػػوات 

بنانية ألجؿ تحديد مو  وا ازاس الحموؿ المطروحة, وبناًس عمى ذلؾ شػكمت لجنػة ثالثيػة الم
مف حركة امؿ والحزب التةػدم  االشػتراك  والةػوات المبنانيػة, لمػذهاب إلػى دمشػؽ لمبحػث 

 ع5)عف  يغة نواية لحؿ االزمة المبنانية بوساطة سورية, اذ التةػت المجنػة فػ  اليػـو ذاتػه
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وب ػػد محادثػات طويمػػة و ػع اليػػاس الوػراوي مػػع  ,ري عبػد الحمػػيـ خػداـبنائػب الػرئيس السػػو 
خمس عشر شخ ية مسيحية ف  مكتب نائب رئيس جموورية سوريا ف  دمشؽ وخمس 
عشػػػػػر شخ ػػػػػية إسػػػػػالمية ات ػػػػػاؽ بػػػػػيف الةػػػػػوات المبنانيػػػػػة وحركػػػػػة ئمػػػػػؿ الحػػػػػزب التةػػػػػدم  

ت اؽ الثالثػػ ع ئطمػػؽ عميػػه)اال 5985االشػػتراك  فػػ  الثػػامف وال شػػريف مػػف كػػانوف األوؿ 
الوػدؼ منػه ئنوػػا الحػرب األهميػة والبػػدس بمرحمػة جديػدة مػػف تػاريخ لبنػاف, واهػػـ بنػود   يػػاـ 
حكومة ات اؽ وطن  تشػكؿ هيئػة لت ػديؿ الدسػتور فػ  مومػة ال تت ػدى السػنة وزيػادة عػدد 
النواب  منا  ة بيف المسيحييف والمسمميف, ودعـ المةاومة الوطنية, وب د تو يع االت اؽ 

يػػت جميػػع الوفػػود المو  ػػة إلػػى دمشػػؽ لمةابمػػة الػػرئيس السػػوري حػػافظ االسػػد, تكممػػت دع
مومة الياس الوراوي ت ريؼ الرئيس االسد بأسماس شخ يات الوفد كونه ال ي ػرؼ سػواس 
فػػػؤاد بطػػػػرس وميشػػػػاؿ المػػػػر وميشػػػػاؿ ادة, وخػػػالؿ االجتمػػػػاع سػػػػاؿ الػػػػرئيس األسػػػػد كػػػػريـ 

لسالـ الم ةود اف الشيخ بيار الجميؿ عرض عمينػا بةرادون   ائاًل لماذا تكتب ف  كتابؾ ا
ئف نةػيـ وحػدة لبنانيػػة سػورية , إزاس ذلػػؾ رفػض اليػػاس الوػراوي رادًا عمػػى الػرئيس السػػوري 

مو  نا )) فأجاب الرئيس االسد  ائالً  ع5عع)ئف الش ب ي نع الوحدة وليس انا ئو انت )) ائالً 
يكوف ش ب مةوور ف  لبناف, نحف , رفضت اف 5976تجاهكـ مازاؿ كما كاف  بؿ عاـ 

لسػػنا ضػػد الوحػػدة, نريػػد اف يتوحػػد لبنػػاف مػػع ن سػػه نريػػد جسػػمًا  ػػحيحًا وتنتوػػ  المػػذابح 
وف  ت ريح لمياس الوراوي عمى سبب تو ي ه عمى االت اؽ  اؿ ل ؿ هذا االت اؽ  ع5عع)فيه

 لبناف, ؼعسا آرمافعع  يو ؼ الحرب ف  لبناف ويضع حدًا لنزيؼ الدـ المبنان  : ينظر,
 جديػػدة, والتوزيػػع لمنشػػر المشػػرؽ سػػائر دار, ورئي تحميػػؿ 5991-5921 الطوائػػؼ بػػيف
 فػ  ئيجابيػة ومتغيػرات م اجػتت, عةؿ ابو ؛ فيميب524-521ص,2154, لبناف– المتف
 ؛53-52ص,31/55/5987 فػ ع5468)ال ػدد, ال ربػ  األسبوع مجمة, والمنطةة لبناف

, وثيةػة 54/9/5985 سػـ الم مومػات ,  –ال را يػة ع وكالػة االنبػاس 187و ,, مم ة ر ػـ )
 سػػػـ الم مومػػػات ,  –ع وكالػػػة االنبػػػاس ال را يػػػة 187د .ؾ .و ,, مم ػػػة ر ػػػـ )  ع ؛4ر ػػػـ )
 ع.55, وثيةة ر ـ )54/9/5985
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عمػػ  مزهػػر ,مو ػػؼ الكيػػاف ال ػػويون  مػػف التطػػورات الداخميػػة فػػ   نػػور الوػػدى ع7)
منشػػػػػورة , كميػػػػػة التربيػػػػػة لم مػػػػػػـو ع, رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير  يػػػػػػر 5993-5982لبنػػػػػاف )

 .548,ص2121اإلنسانية , جام ة ذي  ار ,
 لبنػػػػاف فػػػػ  والسياسػػػ  ال سػػػػكري ودور  عػػػػوف ميشػػػاؿ,  المرشػػػػدي جبػػػػاري  اسػػػـ ع8)

/  33/ ال ػػػػػدد/ االنسػػػػػانية وال مػػػػػوـ والمسػػػػػنيات لم مسػػػػػ ة الرؾ مجمػػػػػة,5935-5991
 . 51,ص5988تشريف االوؿ 3, 286؛ مجمة التضامف , ال دد 251ص, 2159

  .549نور الودى عم  مزهر , الم در السابؽ , صع 9)
ئحمد زيف الديف ,رؤساس لبناف كيػؼ و ػمو ,منشػورات نوفػؿ لمنشػر, بيػروت ,  ع51)

 5988ئيموؿ  57533/59, جريدة النوار , بيروت , ال دد252ص
  5988/ايموؿ 5183 جريدة الس ير ,بيروت ,ال دد ع55)
فايز  زي , مف مشػاؿ ع مػؽ إلػى ميشػاؿ عػوف تجػارب فػ  عال ػات مسػتحيمة ع 52)

 .583.ص5997,مكتبة رياض الريس لمكتب ,لبناف , 
 .596ص,5992, لبناف وهـ ئـ حمـ عوف ميشاؿ,  ن وـ سركيسع 53)
, اطروحػػة 2115-5989فػػؤاد خمػػؼ حسػػيف , التطػػورات السياسػػية فػػ  لبنػػاف ع 54)

  .46, ص2158دكتورا   ير منشورة , كمية ا داب جام ة االنبار ,
الجنػراؿ,   جورج بكايس  , اسرار الطائؼ مف عود امػيف الجميػؿ حتػى سػةوط ع55)

  .29, ص5993 مكتبة بيساف , بيروت ,
 سػػػػـ الم مومػػػػات –, وكالػػػػة االنبػػػػاس ال را يػػػػة 54/ 271د. ؾ. و , مم ػػػػة ر ػػػػـ ع 56)
ع ؛ سمـ الحص , عود الةرار والووى , بيػروت , د ت , 5), وثيةة ر ـ 5/2/5989,

 .51ص
  .55فؤاد خمؼ حسيف , الم در السابؽ , صع 57)
, دار سػائر الطػائؼ , د 5991-5921ارماف عساؼ , لبناف بيف الطوائػؼ ,ع 58)

  . 599؛ كريـ بةرادون  , ل نة وطف , ص542, ص2154ـ , 
  599كريـ بةرادون  , ل نة وطف , ص ع 59)
 .87ع سركيس ن وـ , الم در السابؽ , ص21)
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 سػػػػـ الم مومػػػػات –, وكالػػػػة االنبػػػػاس ال را يػػػػة 54/ 555د. ؾ. و , مم ػػػػة ر ػػػػـ ع 25)
؛ نػػػادر مػػػون  , الةػػػوات المبنانيػػػة نشػػػأة المةاومػػػػة  ع27, وثيةػػػة ر ػػػـ )27/3/5989,

, 2154المسػػػيحية وتطورهػػػا , ترجمػػػة :روحػػػ  رحمػػػة , دار سػػػائر المشػػػرؽ , د.ـ , 
  .266ص
 سػػػػـ الم مومػػػػات –, وكالػػػػة االنبػػػػاس ال را يػػػػة 152/54د. ؾ. و , مم ػػػػة ر ػػػػـ ع 22)
  .239كريـ بةرادون  , ل نة وطف , ص ع؛32, وثيةة ر ـ )58/4/5989,
عمػؿ فػ  الشػركات الن طيػة حتػى ا ػبح  5924ولػد فػ  عػاـ  جورج بوش : ع 23)

االمريكػ  ترشػػح مميػونير امريكػ  , اكمػػؿ دراسػته ال سػكرية وتخػػرج طيػار فػ  الجػػش 
, عػيف سػ ير الواليػات المتحػدة االمريكيػة فػ  ال ػيف ومػدير 5966لالنتخابات عػاـ 

لوكالة المخابرات المركزية , وهو مف الحزب الجمووري شػغؿ من ػب نائػب الػرئيس 
, 5993-5989, ثـ الرئيس االمريك  الحادي واالرب وف 5989-5985االمريك  

 .64, ص ينظر فؤاد خمؼ حسيف الم در السابؽ
 سػػػـ الم مومػػػات –, وكالػػػة االنبػػػاس ال را يػػػة 271/554.و , مم ػػػة ر ػػػـ  د. ؾع 24)
 ع.49, وثيةة ر ـ )58/4/5989,
منػػػى جػػػالؿ المشػػػودان  , اشػػػكالية االسػػػتةرار السياسػػػ  فػػػ  لبنػػػاف ب ػػػد ات ػػػاؽ ع 25)

 يػر منشػورة , كميػة ال مػـو السياسػية , جام ػة , اطروحة دكتػورا  5989عاـالطائؼ 
  . 535, ص2151بغداد , 

 .5989كانوف األوؿ  3ع ف  6355جريدة الةبس , الكويت , ال دد)  ع26)
ت ػػالوا الػػى كممػػة سػػواس , شػػركة المطبوعػػات لمنشػػر , بيػػروت ,  الحػػص، سػػميـ  ع27)
 .۱۷-۱۷ ص ،2116, 5ط
, مػػػف حػػػرب لبنػػػاف الػػػى حػػػرب الخمػػػي  ,شػػػركة   نػػػ  , ل نػػػة وطػػػف كػػػريـ بةرادو  ع28)

 .237ص, 2119المطبوعات لمتوزيع, بيروت , 
 .۷۳۱ ص ،5992جنراؿ ورهاف , جورج اب   الح بيروت ,  دا ر، ؿکار ع 29)
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 الممةػػػػػػة ر ػػػػػػـ ، الم مومػػػػػػات  سػػػػػػـ ، ال را يػػػػػػة األنبػػػػػػاس وكالػػػػػػة تةػػػػػػارير... ؾ.دع 31)
 ۷۱ بتػػاريخ ب،.ؼ.ئ ، الم ػػدر ، ال ػػدد ، النػػواب مجمػػس: الموضػػوع ،554/152
 .32 ، الوثيةة ر ـ ، ۷۱۱۱ نيساف

  .239كريـ بةرادون  , ل نة وطف , صع 35)
, ت كػػػػػؾ الدولػػػػػة وت ػػػػػدع 5991-5975عبػػػػػد الػػػػػرؤوؼ سػػػػػنو, حػػػػػرب لبنػػػػػاف ع 32) -5

, م ار ػات الياسػة والنزاعػات المسػمحة والتسػوية ,دار ال مػـو ناشػػروف, 5المجتمػع ,مػ 
 .787ص ,.2118بيروت , 

 .5989كانوف األوؿ  58ع ف  6326جريدة الةبس , ال دد)ع 33)
  .5989كانوف األوؿ  55ع ف  6323جريدة الةبس ,ال دد )ع 34)
  .238كريـ بةرادون  , ل نة وطف , صع 35)
 

 قائمة المصادر :
 ئواًل : الوثائؽ الغير منشورة:

,  الم مومات  سـ – ال را ية االنباس وكالةع 187) ر ـ مم ة,,  و.  ؾ. د -5
 ع . 4) ر ـ وثيةة, 54/9/5985

,  الم مومات  سـ – ال را ية االنباس وكالةع 187) ر ـ مم ة,,  و. ؾ. د  -2
 ع.55) ر ـ وثيةة, 54/9/5985

 الم مومات  سـ– ال را ية االنباس وكالة, 54/ 271 ر ـ مم ة,  و. ؾ. د -3
 .ع5) ر ـ وثيةة, 5/2/5989,

 الم مومات  سـ– ال را ية االنباس وكالة, 54/ 555 ر ـ مم ة,  و. ؾ. د -4
 .ع 27) ر ـ وثيةة, 27/3/5989,

 الم مومػػات  سػػـ– ال را يػػة االنبػػاس وكالػػة, 152/54 ر ػػـ مم ػػة,  و. ؾ. دع 25) -5
 ع. 32) ر ـ وثيةة, 58/4/5989,

 الم مومات  سـ– ال را ية االنباس وكالة, 271/554 ر ـ مم ة,  و. ؾ. د -6
 ع.49) ر ـ وثيةة, 58/4/5989,
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 الممةة ر ـ ، الم مومات  سـ ، ال را ية األنباس وكالة تةارير... ؾ.دع 29) -7
 بتاريخ ب،.ؼ.ئ ، الم در ، ال دد ، النواب مجمس: الموضوع ،554/152
 .32 ، الوثيةة ر ـ ، ۷۱۱۱ نيساف ۷۱

 ثانيًا : الرسائؿ واالطاريح : 
 اطروحة, 2115-5989 لبناف ف  السياسية التطورات,  حسيف خمؼ فؤاد -1

 .2158, االنبار جام ة ا داب كمية,  منشورة  ير دكتورا 
 ات ػػػػاؽ ب ػػػػد لبنػػػػاف فػػػ  السياسػػػػ  االسػػػػتةرار اشػػػكالية,  المشػػػػودان  جػػػػالؿ منػػػى -2

,  السياسػػية ال مػػوـ كميػػة,  منشػػورة  يػػر دكتػػورا  اطروحػػة, 5989عػػاـ الطػػائؼ
 .  2151,  بغداد جام ة

 ف  الداخمية التطورات مف ال ويون  الكياف مو ؼ, مزهر عم  الودى نور -3
 لم موـ التربية كمية,  منشورة  ير ماجستير رسالةع, 5993-5982) لبناف

 .2121, ار ذي جام ة,  اإلنسانية
 ثالثًا : الكتب ال ربية والم ربة :

 . بيروت, لمنشر نوفؿ منشورات, و مو كيؼ لبناف رؤساس, الديف زيف ئحمد -2
 سػػػائر دار, ورئي تحميػػػؿ 5991-5921 الطوائػػػؼ بػػػيف لبنػػػاف , عسػػػاؼ آرمػػػاف -3

 .  2154, لبناف– المتف جريدة, والتوزيع لمنشر المشرؽ
, الجنػراؿ  سػةوط حتػى الجميػؿ امػيف عوػد مف الطائؼ اسرار,  بكايس  جورج   -4

 . 5993,  بيروت,  بيساف مكتبة
 ال مـ دار,  االنةساـ حةبة ف  الحكـ تجارب,  والووى الةرار عود,  الحص سميـ -5

 . 5994,  بيروت,   لمماليف
, 5ط, بيروت,  لمتوزيع المطبوعات شركة,  سواس كممة الى ت الوا الحص، سميـ -6

2116 . 
 .5992, لبناف وهـ ئـ حمـ عوف ميشاؿ,  ن وـ سركيس   -7
 الدراسػػػات مؤسسػػػة,  والبػػػرام  المرشػػػحوف الة ػػػر إلػػػى الطريػػػؽ,  الػػػريس سػػػمير -8

 فػػ  الطوائػػؼ لبنػػاف,  سػػنو الػرؤوؼ عبػػد .5988,  بيػػروت,  الم ا ػػرة المبنانيػة
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 االلمػػػػػان  الم وػػػػػد,  الخػػػػػارج وادوار الت ػػػػػايش اشػػػػػكالية, الطػػػػػائؼ ب ػػػػػد مػػػػػا دولػػػػػة
 .2155, 535 بيروتية وابحاث ن وص,  بيروت ف  الشر ية لالبحاث

 شركة, الخمي  حرب الى لبناف حرب مف,    وطف ل نة,  بةرادون  كريـ -9
 . 2119,  بيروت, لمتوزيع المطبوعات

 عال ات ف  تجارب عوف ميشاؿ إلى ع مؽ شاؿيم مف,   زي فايز -51
 .5997,  لبناف, لمكتب الريس رياض مكتبة, مستحيمة

 . 5992جنراؿ ورهاف , جورج اب   الح بيروت ,  ،دا ر کاروؿ  -55
 مركز,   اوسطية الشرؽ واشنطف سياسة ف  لبناف,  من ؼ ابو روزنا -52

 .2117,  بيروت,  لمنشر فارس ع اـ
, ت كػؾ الدولػة وت ػدع 5991-5975عبػد الػرؤوؼ سػنو, حػرب لبنػاف  -53

, م ار ػػػػات الياسػػػػػة والنزاعػػػػات المسػػػػمحة والتسػػػػوية ,دار ال مػػػػػـو 5المجتمػػػػع ,مػػػػ 
 .2118ناشروف, بيروت , 

,  وتطورهػػػا المسػػػيحية المةاومػػػة نشػػػأة المبنانيػػػة الةػػػوات,  مػػػون  نػػػادر   -54
 . 2154,  ـ .د,  المشرؽ سائر دار,  رحمة روح : ترجمة

 راب ًا : البحوث المنشورة :
 األسػبوع مجمػة, والمنطةػة لبنػاف فػ  يجابيػةا ومتغيػرات م اجػتت, عةػؿ ابو فيميب -5

 .31/55/5987 ف ع5468)ال دد, ال رب 
 لبنػػػػاف فػػػػ  والسياسػػػػ  ال سػػػػكري ودور  عػػػػوف ميشػػػػاؿ,  المرشػػػػدي جبػػػػاري  اسػػػػـ -2

/  33/ ال ػدد/ االنسػانية وال مػوـ نياتاوالمسػ لم مس ة الرؾ مجمة,5935-5991
2159. 

 ، 51/ال ػػػػدد ،ع بيػػػػروت)  ، م مومػػػػات مجمػػػػة ، الجميػػػػؿ ئمػػػػيف ، حشيشػػػػو نوػػػػاد -3
 . 2118 الثان  كانوف

 خامسًا :ال حؼ
 . 5988 ايموؿ/5183 ال دد, بيروت, الس ير جريدة -5
 .5988 ئيموؿ 57533/59ال دد,  بيروت,  النوار جريدة -2
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 .5989 األوؿ كانوف 3 ف ع 6355)ال دد,  الكويت,  الةبس جريدة    -3
 .5989 األوؿ كانوف 58 ف ع 6326)ال دد,  الةبس جريدة   -4
 . 5989 األوؿ كانوف 55 ف ع 6323) ال دد, الةبس جريدة   -5
 . 5988 االوؿ تشريف3, 286 ال دد,  التضامف مجمة -6
 


