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 :الممخص
يعد اتفاق الطائف بداية لنياية الصراع االىمي المبناني، بين الفرقاء 
المبنانيين برعاية المممكة العربية السعودية بعدما ساىمت التدخالت الدولية 

السعودية بتوجيو من قبل واالقميمية في تفاقم الصراع داخل لبنان، لذا قادت 
الواليات المتحدة الى العمل عمى جمع الفرقاء المبنانيين من اجل وضع حد 

، وقد كانت المواقف 5791لسمسمة الصراع الدامي الذي امتد منذ عام 
العربية متباينة ازاء مؤتمر الطائف، وسنتناول في البحث ىو الموقف 

 المصري من االتفاق.
 

DOI 

10.37653/juah.2020.171032 

 2/1/2257 تم االستالم:
 9/9/2257 قبل لمنشر:

 1/12/2020   تم النشر:
 الكممات المفتاحية

 اتفاق الطائف
 الحرب االهمية

 لبنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6023) 
 

The Taif Agreement 1989 and its Role in ending the Lebanese Civil War 
Researcher Omar Fawaz Abbas     Prof. Dr. Iyad Nazem Jasim 

College of Arts - Anbar University 

Submitted: 02/05/2019 

Accepted: 07/07/2019 

Published: 01/12/2020 

Abstract: 

The Taif Agreement is the beginning of the end of the 

Lebanese civil conflict, between the Lebanese factions 

under the auspices of the Kingdom of Saudi Arabia after 

international and regional interventions contributed to 

the exacerbation of the conflict inside Lebanon, so Saudi 

Arabia led, under the direction of the United States, to 

work to bring together the Lebanese parties in order to 

put an end to the series of bloody conflict Which 

extended since 1975, and Arab positions differed 

towards the Taif conference, but what matters to us in 

our study is the Egyptian position. 
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 .1191اوال: مؤتمر الدار البيضاء ايار 
 إليجادوجو المبنانيون نداءات الى جامعة الدول العربية وكذلك القوى الدولية ، وذلك 

الحمول لالزمة المبنانية ، وعمى اثر ذلك عادت الدبموماسية العربية من جديد لمعمل عمى 
 تألفتحل لالزمة المبنانية ، ولذلك  إليجاد، وسعت جامعة الدول العربية (5)الساحة المبنانية

لجنة عربية سداسية بقرار من وزراء خارجية الكويت واالمارات العربية المتحدة واالردن 
، وذلك بعد عقد مجمس جامعة الدول العربية اجتماعًا في تونس (2)ائر والسودان وتونسوالجز 

، شيد اجتماع (8)5737عمى مستوى وزراء الخارجية وذلك في الثاني عشر من كانون الثاني 
وزراء الخارجية صدامًا كالميًا بين وزير خارجية العراق وسوريا حول بنان ، ولذلك فان المجنة 

 .(4)م تضم العراق وسوريا السداسية ل
قرر وزراء الخارجية عقد مؤتمر القمة العربية الطارئ في الدار البيضاء في المغرب 

، واستمر عمى مدى اربعة ايام ووسط تطورات اقميمية (1)5737في الثالث والعشرين من ايار 
مر ىو عودة وعربية ودولية بارزة من اجل ايجاد حل لمزمة المبنانية ، وكان ىدف عقد المؤت

مصر الى العالم العربي ومؤسسة االم الجامعة العربية ، ولذلك وبعد عودة مصر انتيت عمميًا 
والتي قررت فييا تجميد عضوية مصر في الجامعة العربية ونقل  5793قرارات قمة بغداد في 

ا مقرىا من القاىرة الى تونس وذلك كرد فعل عمى السموك المصري تجاه )اسرائيل( والس يم
، اال ان مؤتمر القمة لم يخٌل من مشاكل والتي في اغمبيا (6)بعد عقد معاىدة كامب ديفيد

مشاكل فنية من ناحية الشكل ولكنيا عكست في الواقع حساسيات وتوازنات سياسية في البيئة 
العربية، وكان من اىم تمك المشاكل عودة مصر الى الجامعة العربية وكيفية توجيو الدعوة 

كانت ىناك نيو عربية شبو شاممة بان مصر ليا حق المشاركة في تمك القمة، وقد ليا، اذ 
، ركزت موافقات القادة العرب عمى عودة مصر لممشاركة، (9)انيت بذلك المقاطعة العربية

وعمى اثر ىذا الموافقات تمت دعوة الرئيس المصري حسني مبارك وذلك عبر اتصال ىاتفي 
، ادى عودة مصر الى الجامعة العربية الى احداث انفراج (3)انياجراه ممك المغرب الحسن الث

حقيقي بين القادة العرب ساىم في انجاح طريقة عمميا وفيما اتخذتو من قرارات حول القضايا 
 . (7)العربية المختمفة وال سيما القضية المبنانية 

س حسني ليبية ، وكذلك بترحيب الرئي–سورية–بدأت اعمال المؤتمر بمصالحة مصرية
مبارك في ىذا المؤتمر بعد غياب مصر عن جامعة الدول العربية ما يقارب العشر سنوات ، 
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وتحولت القمة الى مجموعة لقاءات مصغرة بغية توحيد الموقف العربي تجاه االمور المطروحة 
وال سيما القضية المبنانية، وعقد الرئيس حافظ االسد والرئيس ياسر عرفات اجتماًع برعاية 

ليبية ، واتفق المؤتمرون عمى تاييد خطة السالم الفمسطينية التي طرحيا ياسر  –ائرية جز 
عرفات وتحقيق السالم الدائم في الخميج وفق المنظور العراقي، اال انيم لم ينجحوا في ذلك 
والسبب يعود الى مساعي الدول العربية لحل االزمة المبنانية وال سيما مصر، ولذلك فقد 

 .  (52)لبنان وذلك عبر ايجاد الحمول السريعة والناجحة لحل االزمة  اختمفوا عمى
كادت القمة العربية ان تنتيي دون تحقيق اي نتيجة تجاه االزمة المبنانية، ولكن لما 
لمصر من دور كبير في ايجاد الحمول الالزمة ، فقد قدمت مصر ورقة عمل اكدت فييا عمى 

لحل االزمة، ودعت الى ضرورة احترام وقف اطالق  ان االطار العربي ىو االطار الطبيعي
النار واتخاذ االجراءات الالزمة لقيام المؤسسات الدستورية القائمة بواجبيا بدءًا بتسييل اجتماع 
السمطة الشرعية النتخاب رئيس الجميورية ، كما ودعت ورقة العمل المصرية الى انشاء لجنة 

ة رؤساء عرب اخرين يحددىم المؤتمر تعمل عمى عميا برئاسة الممك الحسن الثاني وعضوي
، ولذلك فقد قرر القادة العرب بان الوضع في لبنان ىو مسؤولية عربية (55)تنفيذ ىذا القرار

لجنة ثالثية  تأليف، ودعت ورقة العمل المصرية الى (52)جماعية وليس مسؤولية دولية معين
، وممك المغرب الحسن الثاني والرئيس (58)من الممك السعودي فيد بن عبد العزيز تألفتعربية 

، وكانت ميمة ىذه المجنة ىي جمع االطراف المعنية في لبنان (54)الجزائري الشاذلي بن جديد
ومناقشة وثيقة  إلقراربيدف توفير المناخ المالئم لدعوة اعضاء مجمس النواب المبناني 
، واجراء (51)اق الوطنياالصالحات السياسية والتي يمكن ان تعتبر اساسًا لمحوار والوف

االنتخابات لرئيس الجميورية وان يشكل حكومة وفاق وطني تعمل عمى تنفيذ وثيقة 
االصالحات عمى ان يتم ذلك في موعد ال يتجاوز ستة اشير ويتم تعديل النظام السياسي، بما 
 يحقق السيادة الوطنية لمبنان ويؤكد وحدتو وىويتو العربية ويرس مبادئ الحرية والعدل

 . (56)5737والمساواة ، عقدت المجنة الثالثية في السادس عشر من ايمول 
 المجنة الثالثية تأليفموقف مصر من 

دارت عدة مناقشات بين القادة العرب اسفرت عن ظيور اتجاىين رئيسيين عمى 
اق الساحة العربية فيما يتعمق بالحل االمثل لمقضية المبنانية، وكان االتجاه االول ويقوده العر 

ويكون في البداية خروج القوات السورية من لبنان عمى ان يتبعيا خروج باقي القوات االجنبية 
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وان يترك لبنان الىمو، ولذل فقد ايدت مصر ىذا االتجاه ودعت الى خروج جميع القوات 
االجنبية من لبنان والسيما القوات السورية وااليرانية )واالسرائيمية( وان يرتبط ذلك بتمكين 

، وايدت مصر عمل (59)لمؤسسات الدستورية من ممارسة سمطاتيا وصالحيتيا المشروعةا
المجنة الثالثية طوال عمميا حتى نجحت في تحقيق تطور ايجابي تمثل في اجتماع النواب 
المبنانيين في الطائف وانتيائيم الى اقرار وثيقة الوفاق الوطني ، وكذلك انتخابيم الرئيس رينيو 

 .(57)5737رئيسًا لمجميورية في لبنن في الخامس من تشرين الثاني ، (53)معوض
 دور مصر في مؤتمر القمة العربية 

كان لمصر دور ميم في نجاح مؤتمر القمة العربية الطارئ وذلك لمساىمتيا في حل 
الكثير من المشاكل وال سيما االزمة المبنانية ، وذلك تم عن طريق وجود مرونو عربية شاممة 

لة االجراءات الخاصة بعودة مصر الى الجامعة العربية وقد عبرت ىذه المرونة عن في مسا
واالكتفاء باعتبار كممة الرئيس  5793نفسيا في عدم اتخاذ قرر محدد يمغي قرارات قمة بغداد 

حسني مبارك في الجمسة االولى لممؤتمر من القمة العربية من وثائق المؤتمر، وقد ضمت 
القمة ان ابرز اعمال القمة ىي المشاركة االيجابية التي قام بيا الوفد مشاركة مصر في ىذه 

، وقررت مصر عمى (22)المصري وىو ما عكس الخبرات المصرية الواسعة في ىذا المجال 
لعب دور موازن بين التجاىين العربية المختمفة، وقد وضحت امور منيا ، تقديم رئيو لكيفية 

ما طرحو الرئيس حسني مبارك في خطابة في الجمسة  تنشيط العمل العربي المشترك وىو
 االولى لمقمة، وكانت ابرز نتائج مؤتمر القمة العربية ىي :

 صياغة عربية موحدة لمسالم .-
 دور عربي نشيط في عمبمية الوفاق الدولي .-
 االتفاق عمى مضمون واقعي لمبدأ وتطبيقات الدفاع العربي المشترك .-
 التدخل في الشؤون الداخمية لمدول العربية .االلتزام بمبدأ عدم -
التدخل بالتقريب بين وجيات النظر العربية المختمفة، وىو ما بدأ في محاولة دمج -

 .(25)الورقيتين السورية والفمسطينية، وصياغة ورقم موحدة مع الكويت جول القضية المبنانية
ر القمة العربية الطارئ يتضح لنا مما سبق ان المشاركة المصرية االيجابية في مؤتم

دلت عمى وعي الدبموماسية المصرية بالتوازنات العربية المختمفة ، وكذلك تركيا في رؤية 
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لمثل ىذا الدور  تأييدىمواضحة لمدور المصري في سياق النظام العربي ، واخيرًا قبول العرب 
 .المصري النشيط والفعال وال سيما تجاه ايجاد الحمول االزمة المبنانية 

وفي سياق عمل المجنة الثالثية عمى حل االزمة المبنانية ، اعمنت المجنة في السابع 
مجمس النواب لالجتماع من اجل اعداد  ألعضاءعن توجيو دعوة  5737عشر من ايمول 

وثيقة الوفاق الوطني ، وتم االتفاق عمى عقد االجتماع في مدينة الطائف في المممكة العربية 
 .  (22)السعودية 
 انيًا : اتفاق الطائف ث

كان الوضع في لبنان بحاجة الى حل لمخروج من المأزق الذي دخل فيو منذ قيام 
الحرب االىمية ، فقد جاء اتفاق الطائف والوضع المبناني صعب جدًا ، اذ كان يواجو ازمة 
داخمية في ظل انعدام الرؤية لمخالص من الوضع السائد فكان البد من وضع حد لمخروج من 

االزمة المبنانية وذلك  إلنياءقمة العربية الطارئة دورًا ميمًا في السعي ، وادت ال(28)ىذه االزمة 
االزمة وذلك بعد اجتماع المجنة الثالثية  ألنياءعبر المجنة الثالثية والتي دعت الييا مصر 

، وقد اثمرت جيود المجنة الثالثية بينما تم توجيو 5737في جدة في السادس عشر من ايمول 
النواب المبناني لالجتماع العداد وثيقة الوفاق الوطني ومناقشتيا في  مجمس ألعضاءالدعوة 

، وذلك تم بعد تثبيت وقف اطالق النار وفك الحصار البحري ن وفتح مطار (24)مدين الطائف
بيروت الدولي ، وتم االتفاق عمى حضور اعضاء مجمس النواب المبناني الى الطائف من 

.وكانت ىناك عدة اسباب ادت الى اختيار مدينة  (21)اجل انياء الحرب االىمية في لبنان 
الطائف دون غيرىا من المدن العربية الجتماع اعضاء مجمس النواب المبناني فييا ن وذلك 
لرغبة المجنة العربية العميا في ابعاد النواب عن االجواء المبنانية ، والضغوط المكثفة عمييم 

عمى دور المممكة العربية السعودية كراعية  دالتأكيمن جميع االطراف في لبنان ، وكذلك 
عدت نفسيا اكثر من شريكتيا المغرب والجزائر في المجنة  وألنيالموفاق الوطني المبناني 

العربية الثالثية ، فضاًل عن القبول الذي تتمتع بو المممكة العربية السعودية عند اغمب الفرقاء 
 . (26)المبنانيين 

ثالثة وستون نائبًا من مجمس  5737لثالثين من ايمول وفي ىذه االثناء وصل في ا
النواب المبناني الى الطائف لمناقشة وثيقة الوفاق الوطني التي قدمتيا المجنة الثالثية واقرارىا  

، وقد ظير مجمس النواب المبناني في مؤتمر الطائف بصفتو المؤسسة (29)بصفة نيائية
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الحاضرين في المؤتمر يمثمون جميع طوائف  الدستورية الشرعية في لبنان، وكان النواب
 .(23)لبنان

لمتوقيع  5737بدأت الجمسة الختامية لمؤتمر الطائف في الثاني من تشرين االول 
عمى وثيقة الوفاق الوطني وذلك من اجل انياء الحرب االىمية في لبنان ، وبذلك وضع اتفاق 

ا االتفاق الطائف من اثر كبير في ، ولم(27)الطائف البالد عمى طريق السمم واعادة االعمار
انياء الحرب فقد قدمت الكثير من الدول العربية الدعم من اجل انجاح المؤتمر والسيما 
المممكة العربية السعودية ومصر وسوريا ، اذ ابدت ىذه الدول ارتياحيا لتوقيع اعضاء مجمس 

، ومن (82)5737الول النواب عمى وثيقة الوفاق الوطني في الثاني والعشرين من تشرين ا
جانبيا وفقت الحكومة السورية عمى سحب قواتيا من بيروت ولكنيا رفضت في الوقت نفسو 
االلتزام باي جدول زمني النسحاب قواتيا من لبنان وقدمت مقترحًا بدال من ذلك بتشكيل لجنة 

، (85) عسكرية سورية لبنانية مشتركة تكون ميمتيا االشراف عمى عممية االنسحاب من لبنان
ولكن وفي الوقت الذي كانت مصر مع االمة العربية كميا يتطمع فيو الى متح صفحة جديدة 
عمى ارض لبنان تضع نياية لمفوضى والخراب الذي عانى منو الشعب المبناني طوال السنوات 
الماضية ، شيدت بنان حدثًا ميمًا عمى الساحة السياسية اذ تم اغتيال الرئيس المنتخب رينيو 

ض وذلك بانفجار سيارة مفخخة استيدفت موكبو بعد عودتو من القصر الجميوري في معو 
، وبعد (82)5737اثناء مشاركتو في ذكرى االستقالل في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 

، والذي اعمن في خطاب القسم (88)يومين تم انتخاب رئيس جديد لمبنان وىو الياس اليراوي
 .(84)التزامو باتفاق الطائف ، ودعا المبنانيين الى خوض معركة انقاذ الوطن 

 .موقف مصر من انتخاب الياس الهرواي 
ايدت مصر اختيار الرئيس المبناني الجديد الياس اليرواي واعطت ثقتيا في حكمتو 

كامل ترابو الوطني وتحرير اردتو من وقدرتو عمى قيادة لبنان بثبات وحزم نحو سيادتو عمى 
كل تدخل خارجي، وعمى الرغم من تقرير مصر ان الطريق ال يزال شاقًا وطوياًل ومميئًا 

، اال ان مصر راىنت عمى ان الشرعية الدستورية التي يمثميا الرئيس المبناني (81)بالتضحيات
ية ، والتي ساىمت بكل تاكيد الجديد ، وحكمة الشعب المبناني التي تمتف حوليا االرادة العرب

عودة السالم الى ربوع لبنان ، ولذلك فقد استأنف دوره عمى الصعيد القومي الى جانب اشقائو 
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في العالم العربي في مسيرتيم نحو البناء والتقدم وتحقيق االزدىار، وكما واصمت مصر 
 .(86)سيادتيم وقوفيا مع الشعب المبناني الشقيق حتى تم ليم تعزيز وحدتيم واستعادة 

 (89)الطائف اتفاق الوطني الوفاق وثيقة
 أوال: المبادئ العامة واإلصالحات

 المبادئ العامة
لبنان وطن حر مستقل ، وطن نيائي لجميع أبنائو، واحد أرضًا وشعبًا ومؤسسات، في   -أ

 حدوده المنصوص عنيا في الدستور المبناني والمعترف بيا دوليًا.
واالنتماء، وىو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية  لبنان عربي اليوية  -ب

 وممتزم بمواثيقيا ،كما ىو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وممتزم
 بميثاقيا. وىو عضو في حركة عدم االنحياز. وتجسد الدولة المبنانية ىذه المبادئ في

 جميع الحقول والمجاالت دون استثناء.
 ديمقراطية برلمانية، تقوم عمى احترام الحريات العامة، وفي طميعتيالبنان جميورية   -ج

حرية الرأي والمعتقد، وعمى العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع 
 المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

 الشعب مصدر السمطات وصاحب السيادة يمارسيا عبر المؤسسات الدستورية.  -د
 م قائم عمى مبدأ الفصل بين السمطات وتوازنيا وتعاونيا.النظا  -ه
 النظام االقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والممكية الخاصة.  -و
 اإلنماء المتوازن لممناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ركن أساسي من أركان وحدة  -ز

 الدولة واستقرار النظام .
 ية شاممة من خالل اإلصالح المالي واالقتصاديالعمل عمى تحقيق عدالة اجتماع  -ح

 واالجتماعي .
أرض لبنان واحدة لكل المبنانيين .فمكل لبناني الحق في اإلقامة عمى أي جزء منيا   -ط

والتمتع بو في ظل سيادة القانون ، فال فرز لمشعب عمى أساس أي انتماء كان وال تجزئة وال 
 تقسيم ال توطين.

 سمطة تناقض ميثاق العيش المشترك.ال شرعية ألي   -ي
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 اإلصالحات السياسية
 مجمس النواب 2أ 

 مجمس النواب ىو السمطة التشريعية يمارس الرقابة الشاممة عمى سياسة الحكومة وأعماليا :
 ينتخب رئيس المجمس ونائبو لمدة والية المجمس.  -5
 يسو وفي أول جمسةلممجمس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسو ونائب رئ  -2

عمى  يعقدىا أن يسحب الثقة من رئيسو أو نائبو بأكثرية الثمثين من مجموع أعضائو بناء
 عريضة يوقعيا عشرة نواب عمى األقل. وعمى المجمس في ىذه الحالة أن يعقد

 عمى الفور جمسة لملء المركز الشاغر.
 كل مشروع قانون يحيمو مجمس الوزراء إلى مجمس النواب، بصفة المعجل، ال يجوز - 8

المنصوص  إصداره إال بعد إدراجو في جدول أعمال جمسة عامة وتالوتو فييا، ومضي الميمة
 عنيا في الدستور دون أن يبت بو، وبعد موافقة مجمس الوزراء.

 الدائرة االنتخابية ىي المحافظة. - 4
 ن يضع مجمس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابيةإلى أ -  1

 وفقًا لمقواعد اآلتية:
 بالتساوي بين المسيحيين والمسممين. .أ 
 ًا بين طوائف كل من الفئتيننسبي  .ب
 نسبيًا بين المناطق .ج 
 المسممين . أما) مناصفة بين المسيحيين و  523يزاد عدد أعضاء مجمس النواب إلى (  -  6

فتمأل بصورة  المراكز المستحدثة، عمى أساس ىذه الوثيقة ، والمراكز التي شغرت قبل إعالنيا،
 استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني

 المزمع تشكيميا.
 مع انتخاب أول مجمس نواب عمى أساس وطني ال طائفي يستحدث مجمس لمشيوخ - 9

 ميع العائالت الروحية وتنحصر صالحياتو في القضايا المصيرية.تتمثل فيو ج
 رئيس الجميورية .ب 

 رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسير عمى احترام الدستور
 والمحافظة عمى استقالل لبنان ووحدتو وسالمة أراضيو وفقًا ألحكام الدستور. وىو القائد
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 تخضع لسمطة مجمس الوزراء. ويمارس الصالحيات اآلتية: األعمى لمقوات المسمحة التي
 يترأس مجمس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت. - 5
 يرئس المجمس األعمى لمدفاع. -  2
أي  يصدر المراسيم ويطمب نشرىا. ولو حق الطمب إلى مجمس الوزراء إعادة النظر في  -8

رئاسة  عشر يومًا من تاريخ إيداعوقرار من القرارات التي يتخذىا المجمس خالل خمسة 
دون إصدار  الجميورية. فإذا أصر مجمس الوزراء عمى القرار المتخذ أو انقضت الميمة

 المرسوم أو إعادتو يعتبر المرسوم أو القرار نافذًا حكمًا ووجب نشره .
مجمس  يصدر القوانين وفق الميل المحددة في الدستور ويطمب نشرىا بعد إقرارىا في - 4
ضمن الميل  لنواب، كما يحق لو بعد إطالع مجمس الوزراء طمب إعادة النظر في القوانينا

إصدارىا أو إعادتيا  المحددة في الدستور ووفقًا ألحكامو ، وفي حال انقضاء الميل دون
 تعتبر القوانين نافذة حكمًا ووجب نشرىا.

 إلى مجمس النواب.يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع إليو من مجمس الوزراء،  - 1
 يسمي رئيس الحكومة المكمف بالتشاور مع رئيس مجمس النواب استنادًا إلى - 6

 استشارات نيابية ممزمة يطمعو رسميًا عمى نتائجيا.
 يصدر مرسوم تسمية رئيس مجمس الوزراء منفردًا. - 9
 يصدر باالتفاق مع رئيس مجمس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة. - 3
 راسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتيم.يصدر الم - 7

 يعتمد السفراء ويقبل اعتمادىم ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم . - 52
براميا باالتفاق مع رئيس الحكومة. - 55  يتولى المفاوضة في عقد المعاىدات الدولية وا 

 مة مجمس النواب عميياوال تصبح نافذة إال بعد موافقة مجمس الوزراء. وتطمع الحكو 
 حينما تمكنيا من ذلك مصمحة البالد وسالمة الدولة. أما المعاىدات التي تنطوي عمى

 شروط تتعمق بمالية الدولة والمعاىدات التجارية وسائر المعاىدات التي ال يجوز
 فسخيا سنة فسنة ، فال يمكن إبراميا إال بعد موافقة مجمس النواب.

 الضرورة رسائل إلى مجمس النواب.يوجو عندما تقتضي   -52
 يدعو مجمس النواب باالتفاق مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم.  -58
 لرئيس الجيورية حق عرض أي أمر من األمور الطارئة عمى مجمس الوزراء من  -54
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 خارج جدول األعمال.
 الحكومة. ًا باالتفاق مع رئيسيدعو مجمس الوزراء استثنائي ًا كمما رأى ذلك ضروري   51-

 يمنح العفو الخاص بمرسوم. - 56
 تبعة عمى رئيس الجميورية حال قيامو بوظيفتو إال عند خرقو الدستور أو في حال ال – 59

 الخيانة العظمى.
 رئيس مجمس الوزراء.  .ج

 يذرئيس مجمس الوزراء ىو رئيس الحكومة يمثميا ويتكمم باسميا، ويعتبر مسؤواًل عن تنف
 السياسة العامة التي يضعيا مجمس الوزراء. يمارس الصالحيات اآلتية :

 يرئس مجمس الوزراء. - 5
تشكيميا.  يجري االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجميورية مرسوم -2

. وال ميمة ثالثين يوماً  وعمى الحكومة أن تتقدم من مجمس النواب ببيانيا الوزاري لنيل الثقة في
اعتبارىا مستقيمة إال بالمعنى  تمارس الحكومة صالحيتيا قبل نيميا الثقة وال بعد استقالتيا وال

 الضيق لتصريف األعمال.
 يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجمس النواب. - 8
 يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة - 4

 اعتبارىا مستقيمة.الحكومة أو 
 يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين، وطمب إعادة- 1

 النظر فييا.
 يدعو مجمس الوزراء لالنعقاد ويضع جدول أعمالو، ويطمع رئيس لجميورية مسبقاً   -6

 ضروعمى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المح عمى المواضيع التي يتضمنيا،
 األصولي لمجمسات.

 يتابع أعمال اإلدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجييات- 9
 العامة لضمان حسن سير العمل.

 يعقد جمسات عمل مع الجيات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص. - 3
 يكون حكمًا نائبًا لرئيس المجمس األعمى لمدفاع . - 7
 مجمس الوزراء .د
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 تناط السمطة اإلجرائية بمجمس الوزراء. ومن الصالحيات التي يمارسيا :
 وضع السياسة العامة لمدولة في جميع المجاالت ووضع مشاريع القوانين والمراسيم،  5-

 واتخاذ القرارات الالزمة لتطبيقيا.
 زة الدولة منالسير عمى تنفيذ القوانين واألنظمة واإلشراف عمى أعمال كل أجي - 2

 إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بال استثناء.
 إن مجمس الوزراء ىو السمطة التي تخضع ليا القوات المسمحة. - 8
 تعيين موظفي الدولة وصرفيم وقبول استقالتيم وفق القانون.  -4
عن  الحق بحل مجمس النواب بناًء عمى طمب رئيس الجميورية، إذا امتنع مجمس النواب -1

دعوتو مرتين  االجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي ال تقل مدتو عن الشير بالرغم من
العمل. وال يجوز ممارسة  متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتيا بقصد شل يد الحكومة عن

 المرة األولى. ىذا الحق لألسباب نفسيا التي دعت إلى حل المجمس في
 ية يترأس جمسات مجمس الوزراء .عندما يحضر رئيس الجميور - 6

أكثرية ثمثي  مجمس الوزراء يجتمع دوريًا في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني النعقاده ىو
بأكثرية الحضور. أما  أعضائو ويتخذ قراراتو توافقيًا، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات

الوزراء. ويعتبر مواضيع  مجمسالمواضيع األساسية فإنيا تحتاج إلى موافقة ثمثي أعضاء 
لغاؤىا، الحرب والسمم، التعبئة العامة، االتفاقيات والمعاىدات  أساسية ما يأتي: حالة الطورائ وا 

والطويمة المدى تعيين موظفي الفئة  الدولية، الموازنة العامة لمدولة الخطط اإلنمائية الشاممة
مجمس النواب، قانون االنتخابات،  ، حلاألولى وما يعادليا، إعادة النظر بالتقسيم اإلداري

 قانون الجنسية، قوانين األحوال الشخصية، إقالة الوزراء.
 الوزير .ه 

 تعزز صالحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة لمحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية
 مســــــــــــــــــــــــــفي مجوال يقال من منصبو إال بقرار من مجمس الوزراء، أو بنزع الثقة منو إفراديًا 

قالة الوزراء النواب.  و استقالة الحكومة واعتبارىا مستقيمة وا 
 تعتبر الحكومة مستقيمة في الحاالت التالية:- 5
 إذا استقال رئيسيا..أ  
 إذا فقدت اكثر من ثمث عدد أعضائيا المحدد في مرسوم تشكيميا .  .ب
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 بوفاة رئيسيا .ج 
 عند بدء والية رئيس الجميورية .د 
 عند بدء والية مجمس النواب .ه 
 عند نزع الثقة منيا من قبل المجمس النيابي بمبادرة منو أو بناء عمى طرحيا الثقة. .و 
 تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعو رئيس الجميورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجمس- 2

 الوزراء.
 اعتبارىا مستقيمة يعتبر مجمس النواب حكمًا في دورة انعقادعند استقالة الحكومة أو - 8

 استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيميا الثقة.
 إلغاء الطائفية السياسية .ز

 إلغاء الطائفية السياسية ىدف وطني أساسي يقتضي العمل عمى تحقيقو وفق خطة مرحمية،
 مسممين والمسيحيين اتخاذوعمى مجمس النواب المنتخب عمى أساس المناصفة بين ال

 اإلجراءات المالئمة لتحقيق ىذا اليدف وتشكيل ىيئة وطنية برئاسة رئيس الجميورية، تضم
 باإلضافة إلى رئيس مجمس النواب ورئيس مجمس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية

 مجمسيواجتماعية. ميمة الييئة دراسة واقتراح الطرق الكفيمة بإلغاء الطائفية وتقديميا إلى 
 النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحمية .

 ويتم في المرحمة االنتقالية ما يمي :
والقضاء  إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة واالختصاص في الوظائف العامة .أ 

المستقمة وفقًا  والمؤسسات العسكرية واألمنية والمؤسسات العامة والمختمطة والمصالح
ما يعادل الفئة األولى  ضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة األولى فييا وفيلمقت

دون تخصيص أية وظيفة ألية  وتكون ىذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسممين
 طائفة.
 إلغاء ذكر الطائفة والمذىب في بطاقة اليوية-ب  
 اإلصالحات األخرى  8
 الالمركزية اإلدارية2أ 
 لة المبنانية دولة واحدة موحدة ذات سمطة مركزية قوية.الدو  - 5
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 توسيع صالحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق - 2
 اإلدارية عمى أعمى مستوى ممكن تسيياًل لخدمة المواطنين وتمبية لحاجاتيم محميًا .

 صيار الوطني وضمن الحفاظ عمىإعادة النظر في التقسيم اإلداري بما يؤمن االن - 8
 العيش المشترك ووحدة األرض والشعب والمؤسسات. 
القضاء وما  اعتماد الالمركزية اإلدارية الموسعة عمى مستوى الوحدات اإلدارية الصغرى - 4

 لممشاركة المحمية. عن طريق انتخاب جمس لكل قضاء يرئسو القائمقام، تأميناً   دون
 موحدة شاممة لمبالد قادرة عمى تطوير المناطق المبنانية وتنميتيااعتماد خطة إنمائية  - 1

 اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز موارد البمديات والبمديات الموحدة واالتحادات البمدية
 باإلمكانات المالية الالزمة.

 المحاكم.ب  
السمطتين  ضمانًا لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعًا لسيادة القانون وتأمينًا لتوافق عمل .أ 

المنصوص عنيا  التشريعية والتنفيذية مع مسممات العيش المشترك وحقوق المبنانيين األساسية
 في الدستور :

اء، والوزر  يشكل المجمس األعمى المنصوص عنو في الدستور وميمتو محاكمة الرؤساء -5
 ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديو.

النزاعات  ينشأ مجمس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في 2-
 والطعون الناشئة عن النتخابات الرئاسية والنيابية .

الدستور  لمجيات اآلتي ذكرىا حق مراجعة المجمس الدستوري في ما يتعمق بتفسير - 8
 ورية القوانين:ومراقبة دست

 رئيس الجميورية .أ
 رئيس مجمس النواب  .ب
 رئيس مجمس الوزراء .ج 
 نسبة معينة من أعضاء مجمس النواب. .د 
 تأمينا لمبدأ االنسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف المبنانية مراجعة .ب 

 المجمس الدستوري في ما يتعمق ب :
 األحوال الشخصية. - 5
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 حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية  -2
 حرية التعميم الديني. - 8
قبل  تدعيمًا الستقالل القضاء: ينتخب عدد معين من أعضاء مجمس القضاء األعمى من  .ج

 الجسم القضائي.
 قانون النتخابات النيابية:  .ج

التي  يراعي القواعدتجري النتخابات النيابية وفقًا لقانون انتخاب جديد عمى أساس المحافظة: 
 الشعب تضمن العيش المشترك بين المبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات

 وأجيالو وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم اإلداري في إطار وحدة األرض
 والشعب والمؤسسات .

 إنشاء المجمس االقتصادي واالجتماعي لمتنمية. .د
 صادي اجتماعي تأمينًا لمشاركة ممثمي مختمف القطاعات في صياغة السياسةينشأ مجمس اقت

 االقتصادية واالجتماعية لمدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة واالقتراحات.
 التربية والتعميم. .ه 
 توفير العمم لمجميع وجعمو إلزاميًا في المرحمة االبتدائية عمى األقل  -5
 م وفقًا لمقانون واألنظمة العامة.التأكيد عمى حرية التعمي - 2
 حماية التعميم الخاص وتعزيز رقابة الدولة عمى المدارس الخاصة وعمى الكتاب - 8

 المدرسي
البالد  إصالح التعميم الرسمي والميني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يمبي ويالئم حاجات - 4

صالح أوضاع الجامعة المبنانية و  وبخاصة في كمياتيا  تقديم الدعم ليااإلنمائية واإلعمارية. وا 
 التطبيقية.

 إعادة النظر في المناىج وتطويرىا بما يعزز االنتماء واالنصيار الوطنيين، واالنفتاح .- 1
 الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.

طار الحرية المسؤولة بما إعادة تنظيم جميع وسائل اإلعالم في ظل القانون وفي إ اإلعالم .و
نياء حالة الحرب يخدم  التوجيات الوفاقية وا 
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 ثانيا: بسط سيادة الدولة المبنانية عمى كامل األراضي المبنانية
أساس  بما انو تم االتفاق بين األطراف المبنانية عمى قيام الدولة القوية القادرة المبنية عمى

ىدفيا  الوطني بوضع خطة أمنية مفصمة مدتيا سنة،الوفاق الوطني . تقوم حكومة الوفاق 
وتتسم  بسط سمطة الدولة المبنانية تدريجيًا عمى كامل األراضي المبنانية بواسطة قواتيا الذاتية،

 خطوطيا العريضة باآلتي:
الدولة  اإلعالن عن حل جميع الميميشيات المبنانية وغير المبنانية وتسميم أسمحتيا إلى -5

رئيس  ل ستة اشير تبدأ بعد التصديق عمى وثيقة الوفاق الوطني وانتخابالمبنانية خال
قرار اإلصالحات السياسية بصورة  دستورية. الجميورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وا 

 تعزيز قوى األمن الداخمي من خالل: - 2
عمى  توزيعيمفتح باب التطوع لجميع المبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبيم مركزيًا ثم .أ  

 الوحدات في المحافظات مع إتباعيم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.
لى .ب   تعزيز جياز األمن بما يتناسب وضبط عمميات دخول وخروج األشخاص من وا 

 خارج الحدود برًا وبحرًا وجوًا .
 تعزيز القوات المسمحة: - 3
 إن الميمة األساسية لمقوات المسمحة ىي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية .أ 

 النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى األمن الداخمي وحدىا عمى معالجتو .
 تستخدم القوات المسمحة في مساندة قوى األمن الداخمي لممحافظة عمى األمن في .ب 

 الظروف التي يقررىا مجمس الوزراء .
عداد القوات المسمحة وتدريبيا لتكون قادرة عمى تحمل مسؤولياتيا .ج   يجري توحيد وا 

 الوطنية في مواجية العدوان اإلسرائيمي
 عندما تصبح قوى األمن الداخمي جاىزة لتسمم مياميا األمنية تعود القوات المسمحة .د 

 إلى ثكناتيا .
 غراض العسكرية دون سواىا.يعاد تنظيم مخابرات القوات المسمحة لخدمة األ .ه 
قرار حق كل ميجر لبناني منذ العام  - 4  م 5791حل مشكمة الميجرين المبنانيين جذريًا وا 

 بالعودة إلى المكان الذي ىجر منو ووضع التشريعات التي تكفل ىذا الحق وتأمين
 الوسائل الكفيمة بإعادة التعمير.
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 عمى كامل األراضي المبنانية بواسطةوحيث أن ىدف الدولة المبنانية ىو بسط سمطتيا 
 قواتيا الذاتية المتمثمة بالدرجة األولى بقوى األمن الداخمي . ومن واقع العالقات األخوية

 التي تربط سوريا بمبنان ، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية
 سنتان تبدأ بعد التصديق المبنانية لبسط سمطة الدولة المبنانية في فترة زمنية محددة أقصاىا

 عمى وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجميورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ،
قرار اإلصالحات السياسية بصورة دستورية وفي نياية ىذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة  وا 

 منطقةالسورية وحكومة الوفاق الوطني المبنانية، إعادة تمركز القوات السورية في 
ذا  البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضير البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، وا 

الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدىا بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما  دعت
 االتفاق بين الحكومتين يجري بموجبو تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق يتم

 رة أعاله وتحديد عالقة ىذه القوات مع سمطات الدولة المبنانية في أماكن تواجدىا.المذكو 
والمجنة الثالثية العربية العميا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى ىذا االتفاق 

 رغبتا في ذلك . إذا
 حتالل اإلسرائيميثالثا: تحرير لبنان من اال

 انية المعترف بيا دوليًا تتطمب اآلتي :استعادة سمطة الدولة حتى الحدود المبن
 وسائر قرارات مجمس األمن الدولي القاضية بإزالة 421العمل عمى تنفيذ القرار  -أ 

 االحتالل اإلسرائيمي إزالة شاممة .
 م. 5747آذار  28التمسك باتفاقية اليدنة الموقعة في  -ب 
المبنانية من االحتالل  اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتحرير جميع األراضي -ج  

وبسط سيادة الدولة عمى جميع أراضييا ونشر الجيش المبناني في منطقة الحدود  اإلسرائيمي
المبنانية المعترف بيا دولي ًا والعمل عمى تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب 

تقرار إلى منطقة المبناني لتأمين االنسحاب اإلسرائيمي وإلتاحة الفرصة لعودة األمن واالس
 الحدود.

 رابعا: العالقات المبنانية السورية
إن لبنان، الذي ىو عربي االنتماء واليوية، تربطو عالقات أخوية صادقة بجميع 

 العربية، وتقوم بينو وبين سوريا عالقات مميزة تستمد قوتيا من جذور القربى والتاريخ الدول
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 الذيكز عميو التنسيق والتعاون بين البمدين و والمصالح األخوية المشتركة، وىو مفيوم يرت
تجسده اتفاقات بينيما، في شتى المجاالت، بما يحقق مصمحة البمدين الشقيقين في إطار 

 ًا إلى ذلك، والن تثبيت قواعد األمن يوفر المناخ المطموبواستقالل كل منيما. استناد سيادة
وسوريا  لبنان مصدر تيديد ألمن سوريالتنمية ىذه الروابط المتميزة، فإنو يقتضي عدم جعل 

مستقرًا  أو ًا ر و فإن لبنان ال يسمح بأن يكون ممألمن لبنان في أي حال من األحوال. وعمي
ن سوريا الحريصة عمى  ألي قوة أو دولة أو تنظيم يستيدف المساس بأمنو أو أمن سوريا. وا 

 واستقاللو وسيادتو ييدد أمنوأمن لبنان واستقاللو ووحدتو ووفاق أبنائو ال تسمح بأي عمل 
  االحاالت

 

                                                 

 .491، المصدر السابق ،ص5عبد الرؤوف سنو ، حرب لبنان ، مج( 5)
)صباح االحمد الصباح( ، وتونس )صالح عبداهلل(  2تالفت المجنة السداسية من وزراء خارجية الكويت ( 2)

العربية المتحدة ) ، واالردن )مروان القاسم(، والجزائر )عالم بوسايح(، والسودان )حسن الترابي( ، واالمارات  
، كريم بقرادوني ، لعنة وطن ، 482حمدان بن زايد ( ، ايمي سالم ، الخيارات الصعبة ، المصدر السابق ،ص

 .222المصدر السابق ،ص
 . 577عارف العبد ، لبنان ، الطائف ، المصدر السابق ،ص( 8)
العراق شدد عمى ضرورة انسحاب وزراء الخارجية ىم طارق عزيز فاروق الشرع ، وسبب ىذا الصدام ان ( 4)

الجيش السوري من لبنان واحالل قوات عربية مجمة ، وما من جانب سوريا فقد كانت ترفض اي انسحاب 
لجيشيا من لبنان قبل انسحاب الجيش )اإلسرائيمي( دون قيد او شرط واتمام االصالحات السياسية الداخمية 

 .228ر السابق ،صفي لبنان . كريم بقرادوني ، لعنة وطن ، المصد
 .222كريم بقرادوني ، لعنة وطن ، المصدر السابق ،ص( 1)
، 5737، تموز 79حسن ابو طالب ، قمة الدار البيضاء وعودة مصر ، مجمة السياسة الدولية ، العدد ( 6)

 .511ص
 .516المصدر نفسو ، ص( 9)
اصل عمى شيادة الدكتوراه ( سياسي مغربي ، ومن مموك المغرب ، ولد في الرباط ، ح5727-5777)( 3)

في الحقوق من معيد الرباط ، والدة ممك المغرب محمد الخامس ، عينو والده رئيسًا الركان الجيش الممكي 
، ثام اصبح نائبًا لرئيس  5719وذلك بعد استقالل المغرب ، وعين قائدًا عامًا لمجيش ووليًا لمعيد في  5716

ان الحاكم الفعمي لممغرب حتى وفاة والده ، فنصب نفسو ممكًا عمى ، ولكن ك5762الوزراء ووزير الدفاع في 
، حافظ الحسن الثاني عمى النظام الرئاسي ضمن اطار الممكية الدستورية وذلك عبر  5765المغرب في 

، اعمن عن ضم كامل الصحراء الغربية الى المغرب في صيف 5762اصداره دستور جديد لمممكة في 
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حاد المغرب العربي والذي ضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا في شباط ، ساىم في قيام ات5797
، وتولى الحكم بعده ولده محمد السادس ، فراس البيطار ،  5777، توفي الممك الحسن الثاني   5737

  657-656، ص2228االردن ، د.ط.الموسوعة السياسية العسكرية ، دار اسامة لمنشر والتوزيع ، عمان ، 
 .516حسن ابو طالب ، المصدر السابق ، ص( 7)
 .222السابق ،صكريم بقرادوني ، لعنة وطن ، المصدر ( 52)
 .513حسن ابو طالب ، المصدر السابق ، ص( 55)
 .25،ص5772، كانون الثاني 72مجمة السياسة الدولية ، العدد ( 52)
بمدرسة االمراء في الرياض ،  ( ممك سعودي ، ولد في مدينة الرياض ، تمقى تعميمة5728-2221)( 58)

، فوضع سياسة وطنية لنيضة 5718ثم التحق بالمعيد العممي بمكة المكرمة ، عين وزيرًا لممعارف في 
، فعزز االمن الداخمي في المممكة ، شغل اضافة 5768تعميميو شاممة في البالد ، عين وزيرًا لمداخمية في 

 5769رئيس مجمس الوزراء اثر تولي الممك فيصل العيد في الى منصب وزارة الداخمية منصب نائب ثاٍن  ل
، تولى رئاسة مجمس الوزراء في السنوات االخيرة من حكم الممك فيصل ن بويع فيد ممكًا لمممكة العربية 

، وكان لو دور كبير 5732السعودية اثر وفاة شقيقة الممك خالد بن عبد العزيز في الرابع عشر من حزيران 
، لحل 5737من المشاكل وال سيما القضية الفمسطينية ، وكان لو دور  في عقد اتفاق الطائف في حل الكثير 

، وداد سالم محمد ، في ذكر رحيل الممك فيد بن 2221االزمة المبنانية ، توفي اثر تدىور حالتو الصحية في 
مجمة الخميج العربي ، مج عبد العزيز ال سعود ، استعراض االبرز مواقفو تجاه القضايا العربية والدولية ، 

؛ منير 838،ص52؛ مسعود الخوند ، المصدر السابق ، ج595، ص2229، البصرة ، 225، العدد 81
؛ فراس البيطار ، المصدر السابق ، 823البعمكي ، معجم اعالم المورد ، المصدر السابق ، ص

 .317-313،ص8ج
الجزائر ، انخرط في الجيش الفرنسي في ( سياسي جزائري ، ولد في مدينة عناية شرق 5727-2252)( 54)

، عند قيام الثورة الجزائرية ، انضم الى مناطق جبية التحرير الوطنية في 5774بداية شبابو وبقي فيو حتى 
، 5764، عين حاكمًا عسكريًا لمنطقة ميران في 5762، عين حاكمًا عسكريًا لوالية قسطنطينية في 5711

، ثم عين وزيرًا لمدفاع ، وبعد وفاة الرئيس ىواري بومدين في 5767ي رقي الى رتبة عقيد )كولونيل ( ف
، فكان بذلك الرئيس الثالث لمجميورية  5797، انتخب الشاذلي بن جديد رئيسًا لمجميورية في شباط 5793

، عبد الوىاب الكيالي واخرون ، 2252، توفي في 5772الجزائرية بعد االستقالل استمر بالحكم حتى 
 . 426،ص8لسابق ، جوالمصدر ا

، مكتبة االنجمو المصرية،  5772-5735بطرس بطرس غالي  ، السياسة الخارجية المصرية ، ( 51)
 .212-215،ص5775القاىرة ،

 .513حسن ابو طالب ، المصدر السابق ،ص( 56)
 .513المصدر نفسو ،ص( 59)
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ل عمى شيادة الحقوف ، حاص 5737( سياسي لبناني ، ورئيس الجميورية المبنانية 5721-5737)( 53)
، ومارس مينة المحاماة ، تقمد في مناصب وزارية عدة قبل 5749من جامعة القديس يوسف في بيروت في 

، بعد ان فرغت سدة الرئاسة البانية اكثر من 5737انتخابو رئيسًا لمجميورية في الخامس من تشرين الثاني 
، اغتيل في بيروت في الثاني 5733والعشرين من ايمول عام بعد انتياء والية الرئيس امين الجميل في الثاني 

، وذلك بسبب انفجار سيارة مفخخة بعد خروجو من القصر الحكومي في  5737والعشرين من تشرين الثاني 
سيرة تراجم اعضاء المجالس المبنانية واعضاء  يالضائع . عدنان محسن ظاىر ورياض غنام المعجم المبنان

، 2229، 5، دار بالل لمطباعة والنشر ، بيروت ، ط2226-365ة لبنان مجالس االدارة في مصرفي
، منير البعمبكي ، معجم المصدر السابق 894-898، سعد سعدي ، المصدر السابق ،ص531-434ص
 .427-423،ص

 .281عارف العبد ، لبنان والطائف ، المصدر السابق ،ص( 57)
 .517حسن ابو طالب ، المصدر السابق ،ص( 22)
 .562، صابو طالب ، المصدر السابق حسن  (25)
عصام سميمان ، جيود خادم الحرمين الرشفين الممك فيد بن عبد العزيز ال سعود في نجاح مؤتمر ( 22)

الطائف ونتائج المؤتمر ، بحث منشور في كتاب العالقات السعودية المبنانية في عيد خادم الحرمين الشريفين 
، عبد 299-296، ص2222دارة الممك عبد العزيز ، الرياض ، الممك فيد بن عبد العزيز ال سعود ، 

 . 947،ص5الرؤوف سنو ، المصدر السابق ،ج
 .248، ص5774، 5البير منصور ، موت جميورية ، دار الجديد ، بيروت ،ط( 28)
 .296عصام سميمان ، المصدر السابق ، ص( 24)
 .258-252المصدر السابق ،ص، عارف العبد ،لبنان والطائف ، 299المصدر نفسو ، ص( 21)
 .918، ص5عبد الرؤوف سنو ، حرب لبنان ، المصدر السابق ،ج( 26)
، كريم بقرادوني ، لعنة وطن ، المصدر 259عارف العبد ، لبنان والطائف ، المصدر السابق ، ص( 29)

 .223السابق ،ص
 .561تيودور ىانف ، المصدر السابق ،ص( 23)
 .457السابق ، صفواز طرابمسي ، المصدر ( 27)
 .252كريم بقرادوني ، لعنة وطن ، المصدر السابق ،( 82)
 .5737تشرين االول 22، في 89198جريدة االىرام ، العدد ( 85)
 .422، فواز طرابمسي ، المصدر السابق ،ص228عمي سميمان المقداد ، المصدر السابق ،ص( 82)
، درس في معيد الحكمة ودرس التجارة  ( سياسي رئيس لبناني ، ولد في قضاء زحمة5726-2226)( 88)

، انتخب  5717، تراس مجمس ادارة تعاونيات ومزارعي الشمندر واتحاد التعاونيات الزراعية في البقاع 5749
، شارك في اعمال المجان النيابية فكان  5792، انتخب نائبًا عن قضاء زحمة عام 5768عضوًا بمدية زحمة 
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، 5732ًا لمجنة الزراعة ، عين وزيرًا لالشغال العامة والنقل في تشرين االول عضوًا في المجنة المالية ورئيس
وانتخب رئيسًا لمجميورية في الرباع  5737في حكومة الرئيس شفيق الوزان ، شارك في مؤتمر الطائف 

 صوتًا خمفًا لمرئيس رينية معوض الذي اغتيل في الثاني 43، باكثرية  5737والعشرين من تشرين الثاني 
، عدنان محسن ضاىر 2226والعشرين من تشرين الثاني من العام نفسو ، توفي في السابع من تموز 

 .129-126ورياض غنام ، المصدر السابق ،ص
 .252كريم بقرادوني ، لعنة وطن ، المصدر السابق ، ص( 84)
 .212بطرس بطرس غالي ، المصدر السابق ، ص( 81)
  .22-25،ص5772، كانون الثاني 77مجمة السياسة الدولية ، العدد ( 86)

 
(37)https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8
%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81_(1989 
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