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 :الممخص
واجو لبنان العديد من الصعوبات الداخمية والخارجية التي أدت إلى أشكال 

الصراع الطائفي الديني بين المسممين  منيامختمفة من الصراع الداخمي. 
والمسيحيين وكذلك الصراع العربي الصييوني من جية ، والوجود 
الفمسطيني في لبنان من جية أخرى. وساىمت ىذه األمور في تأجيج 

في شؤونيا  دولال تدخل العديد من الحرب األىمية المبنانية ، وأدت إلى 
اذ  فييا ، سوريا ، التي لعبت دوًرا سياسًيا وعسكرًيا ميًما منيا  الداخمية 

السيطرة عمى السياسة المبنانية ومنعيا من أي مشاريع خارجية  عممت عمى 
 5864استمرت من وادت تمك االحداث الى قيام الحرب االىمية التي ، 
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Abstract: 

Lebanon faced many internal and external difficulties 

which led to different shapes of internal conflict. It took 

the shape of religious sectarian conflict between 

Muslims and Christians as well as  Arab-Zionist conflict 

on one hand, And the palastanian existence in Lebanon 

on the other hand. These matters contributed in flaming 

the Lebanese civil war and led to the intrusion of many 

countries one of which was Syria which played a 

political and military important role. It tried to control 

over the Lebanese politics and prevent it from any 

external projects.This war lasted from 1975 to 1982 
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 المقدمة:
لبنان الكثير من التحديات والصعوبات عمى الصعيد الداخمي والخارجي والتي  تواجي

حاول من خالليا أن تبعثر الواقع المبناني الى أشالء، أخذ في صيغتيا أشكااًل متعددة من 
أجل إشعال فتيل الحرب األىمية في لبنان، فيل أزمة لبنان ىي صراع طائفي أم طبقي أم 

لقوى اليمينية واليسارية عمى حد سواء ىذا السؤال وغيره أحتاج الى تغير واضح نزاع بين ا
 .(5)يجسد حقيقة الوضع العام في لبنان
أن االزمة المبنانية أنموذجًا فريدًا لتدخل وتشابك العديد من  ناومن خالل القراءات وجد

العوامل الداخمية والخارجية ) السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعقائدية(  وذلك ضمن 
معادلة معقدة، فالجانب الطائفي كان الركن االىم في ىذه المعادلة بعد أن رفع سالح الدين 

مجتمع المبناني الى طبقتين أساسيتين ىما االسالمية شعار لو، وبمعنى آخر أنقسم ال
والمسيحية، ثم أنقسم كل من الطبقتين الى عدد من الطوائف التي يعترف بيا النظام السياسي 

يتعمق باالختالفات والتجاذبات بين االتجاىين  اجتماعيويتأثر بو تأثيرًا مباشرًا، والعامل اآلخر 
في حين ذىب العامل الخارجي المتمثل بالصراعات الدولية واالتجاىات القومية،  االنعزالية

الكبرى وتأثيراتيا عمى المنطقة العربية والدور الذي لعبو الكيان الصييوني في ىذا المجال، اذ 
تجاىمو، فالدور  ال يمكنلعب التأثير العربي دورًا كبيرًا وفعااًل عمى االحزاب السياسية المبنانية 

بالغ في الوضع المبناني )وىو محور بحثنا(، كما كان لمتدخل ال هأثر  السوري بات واضحًا ولو
يقل عن التدخل  ال الذي كبيرالثر الالمصري والسعودي واالردني والعراقي والميبي وغيرىم أ

السوري، اذ كان لكل دولة من ىذه الدول أحزاب وأنصار ومؤيدين وصحف داخل لبنان تعمل 
العربي وسياسة المحاور والسيما الصراع  -لمصراع العربي عمى إشعال فتيل األزمة، كما أن

-صراع آخر تمثل بالصراع العربي باتجاهالسوري الفمسطيني عمى الساحة المبنانية والذي دفع 
الصييوني في مختمف األصعدة، فال يجوز إىمال أطماع الكيان الصييوني ومحاولة إيجاد 

األطماع المائية وتأثيراتيا االقتصادية عمى أرض بديمة لمفمسطينيين في لبنان، فضاًل عن 
 .(1)البمدين

 الحرب األىمية المبنانية  :المبحث االول
  :أواًل: االسباب الداخمية

 الصراع عمى اليوية: :أ
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يعد التكوين الطائفي والحزبي في لبنان واضحًا وجميًا وىو ما عبر عنو الميثاق 
الطوائف وكان ذلك العامل الرئيسي في إذكاء ، اذ وزع السمطات بين 5832الوطني لعام 

الحرب االىمية وتزايد حدتيا، فأصبحت لمطائفة المسيحية المارونية صالحيات كبرى عمى 
حساب الطوائف االخرى، فأعتبر ىذا الميثاق طائفيًا بأمتياز السيما بعد التفوق العددي 

ني في جميع االمور كونو يمثل لمطائفة المسممة ومحاولة المسيحين التمسك بالدستور المبنا
ضمانو ليم والسيما بعد تزايد النفوذ الفمسطيني في لبنان وأنقساميم الى طرفين متصارعين، اال 
أن الغمبة باتت لمطائفة المارونية والتي ظيرت جمية خالل تدخل الجيش المبناني ذو االغمبية 

يل عمييا، إال إن تدخل قائد ضد الرئيس بشارة الخوري خير دل 5847المسيحية فكانت ثورة 
نياء (2)الجيش المبناني فؤاد شياب ، أعاد االمور الى نصابيا في محاولة منو لبسط األمن وا 

حالة تفشي الفوضى والمحسوبية والرشوة والفساد التي كانت سائدة ووصل األمر بيا الى 
ور والوظائف بل تمادي شقيق الرئيس سميم الخوري الى السيطرة واألستبداد عمى جميع األم

أصبح يمقب بالسمطان سميم، فجاءت إصالحات فؤاد شياب والسيما في مجال تقييد الحريات 
وأنشاء مجمس الخدمة المدني الذي أشترط المنافسة الشريفة في التعينات، فكانت غايتو اإلنماء 

أن فاز االقتصادي واالجتماعي  لممناطق المحرومة وباألخص ذات األكثرية االسالمية، وما 
بمنصب رئيس الجميورية وبجيود الحمف الثالثي"ريمون أده وبيار الجميل (3)كميل شمعون

فضاًل عن كميل شمعون" حتى عاد النفوذ الماروني من جديد الى الساحة وبمساندة أمريكا 
، وأستمر ذلك الوضع بل (4)لكي يتصدى لمتيار المبناني القومي المدعوم من سورية ومصر

، وذلك لكونو شخصية تثير االنقسامات ، إذ ينتمي  (5)الرئيس سميمان فرنجية إزداد في عيد
الى فئة الموارنة المتطرفين، والى عصيبة بمدة زغرتا المعروفة ببغضيا الشديد ألىل طرابمس 

 .(6)المسممين ذوي الطبقة االجتماعية المتوسطة وبذلك اصبح عمى مسار النفوذ الماروني
بناء سمطة قوية لو حصل بموجبو عمى رئاسة الجميورية أستطاع ىذا النفوذ 

فأصبحت مسيحية مارونية في حين دفع منصب رئيس الوزراء الى المذىب السني المسمم 
ورئيس مجمس النواب الى المذىب الشيعي المسمم، أما أعضاء مجمس النواب فيم أكثرية 

في الجيش المبناني، أما مسيحية. وأنطبقت قواعد التوزيع ىذا عمى المناصب العسكرية 
االحزاب المبنانية فأنيا جاءت نتيجة التكريس الطائفي، وأصبح التعبير السياسي في لبنان يتم 
عبر قنوات طائفية، كرست فييا سمطة الزعماء العشائريين في مناطقيم وبداًل من أن تصبح 
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ريسو، بحيث تتم المؤسسات السياسية أداة لتغيير الوضع الطائفي أصبحت قوة لتدعيمو وتك
التفاعالت السياسية في إطار طائفي، إن ىذه األمور وغيرىا ساعدت عمى إحداث أضطرابًا 
في الحياة السياسية وزادت من إصرار المسممين عمى أخذ حصتيم في الحياة السياسية حتى 
ولو أعمنوىا حربًا مثمما حصل بالفعل، والواقع أن وقوع الحرب لم يكن يقتصر عمى طمب 

مسممين لمحصة الرئيسة في السمطة التنفيذية ورفض الموارنة لذلك، بل حصل ألسباب ال
متعددة في آن واحد فدفعت فريقًا عمى األلحاح في المطالبة ودفعت الفريق األخر عمى 
األصرار في الممانعة، فأضفى ىذا التعارض عمى القوة العادية زخمًا كبيرًا وخطيرًا أكثر مما 

بة بإعادة عممية توزيع المناصب السياسية بما يتالئم مع الواقع األجتماعي يستحق، إن المطال
كانت إحدى المقدمات لمصراع بين المبنانيين والصراع األسالمي المسيحي والذي وصل الى 

 .(7)5864حدتو في أحداث الحرب األىمية عام 
 العامل االقتصادي واالجتماعي : :ب

ىو الوحيد الذي أنيك لبنان بل كان لموضع  لم يكن العامل الطائفي في السياسة
االقتصادي واالجتماعي الدور الكبير في إشعال فتيل الحرب، أن حصر النشاط االقتصادي 
في بيروت وبعض أجزاء لبنان الشمالية في مقابل إىمال شبو عام في المناطق األخرى السيما 

 .(8)الجنوبية والجبمية دفع في إتجاه زيادة االحتقان
أن أستقرت الحالة في لبنان بعد حصوليا عمى األستقالل أخذ المغتربون  فبعد

المبنانيون من أفريقيا وأمريكا والبالد العربية يتجيون بأمواليم الى لبنان ليشتغموا في محالت 
تجارية وصناعية ومصرفية مختمفة، كما إن لظيور النفط في البالد العربية عمى نطاق واسع 

وات العربية الى لبنان بقصد تشغيميا وشراء وبناء العقارات الضخمة أو نقل كثيرًا من الثر 
المساىمة في إنشاء المصارف المشتركة كما أن قانون سرية المصارف ساعد في إجتذاب 
االموال العربية واالجنبية، وأصبحت بيروت محط أنظار العالم المالي، ولم تكن المصارف 

لتجارة والصناعة والسيما بعد قيام االنظمة االشتراكية وحدىا ىي من بدأت باالزدىار كذلك ا
في كل من مصر والعراق وسورية بتأميم االمالك والمصانع مما حدا بالكثيرين أن ينقموا 
أمواليم الى لبنان وأستثمارىا بشتى أنواع التجارة، كما كان لمرفأ بيروت وحيوتو ونشاطاتو 

صادي والصناعي والسيما بعد إغالق قناة السويس االقتصادية الدور الكبير في المجال االقت
، اال أن ىذا التصاعد في وتيرة النظام االقتصادي قابمو ركود أجتماعي في 5856عام 
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التطور واالزدىار، فجعل ىذا التطور يتخممو فجوة كبيرة ساعدت عمى إنييار الوضع 
 .(51)االقتصادي بشكل سريع

واالجتماعي المبناني قبيل الحرب االىمية عام الشكل العام لمنظام االقتصادي 
1975. 

إن االتساع االقتصادي واالرتفاع العام في مجمل القطاع االقتصادي والسيما بعد  :5
الحرب العالمية الثانية واالنفصال عن سورية لم يرافقو تطورًا موازيًا في القطاع االجتماعي، 

ية كبيرة تفصل من ناحية بين بعض المناطق فأصبح التفاوت بمثابة ثغرة اقتصادية واجتماع
 المبنانية وتفصل من ناحية اخرى بين فئات المجتمع ضمن كل منطقة عمى حدة.

االجتماعي الال متوازي عكس الى درجة كبيرة حجم  –أن التطور االقتصادي :1
ت لو التفاوت بين مناطق غالبية كل واحدة منيا تنتمي الى طائفة معينة، وىذا التفاوت اصبح

 ابعاد طائفية.
ان التضخم المالي الذي شيده لبنان في مطمع السبعينات اسيم بشكل مباشر  :2

بإبراز اليوة االجتماعية التي كانت سائدة وجعميا اشد حدة و ىذه الصورة يمكن النظر الييا 
، اوليا وربما اىميا 5864كإطار عام لبعض النتائج بالنسبة لمجوانب االقتصادية ألزمة عام 

ية كافية ولكن قابمة لالنفجار فيما لو اتيحت ليا فرصة التحرك او ىو نشوء طاقة اجتماع
 . (55)فرض استغالليا عمى الصعيد السياسي

ان العامل االقتصادي قد لعب دورًا ثانويًا في االزمة المبنانية، اي بمعنى دور المساند 
لة نسبيًا، فأن والمغذي ليا، إذ وصفت بأنيا غير متوازنة، كما ان عوائدىا لم توزع بطريقة عاد

التطورات والتحوالت االجتماعية التي شيدىا المجتمع المبناني خالل مدة ما قبل الحرب 
 .(51)االىمية فاقت بكثير قدرة النظام السياسي واستيعابيا

 الوجود الفمسطيني وتأثيره عمى الحرب االىمية : –ج 
وية والتأثير شكل الوجود الفمسطيني صراعًا جديدًا يضاف الى الصراع عمى الي

، حينما ىاجر 5837االقتصادي واالجتماعي، اذ يعود التواجد الفمسطيني في لبنان الى عام 
ما يقارب مئة ألف الجئ، وقد وقفت القوى اليمينية في لبنان موقف المعارض تحت حجة 

التي العجز المالي واالقتصادي عن استيعابيم وتبعًا لتقديرات وكالة االغاثة العالمية لالجئين 
  764,877، ان عدد الالجئين الفمسطينيين في العالم العربي بمغ 5841بدأت بالعمل في عام 
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في لبنان تحديدًا، وقد تزايدت االعداد تدريجيًا وذلك بسبب زيادة  515,642شخصًا منيم 
وُاثر  5856المواليد عمى حساب الوفيات ونزوح اعداد جديدة الى لبنان بعد اعقاب حرب 

، فضاًل عن االسباب االقتصادية التي 5861ردن مع المقاومة الفمسطينية عام ازمة اال
ساعدت عمى زيادة حجم اليجرة منيا انتقال النشاط المصرفي والسياحة والتجارة الى لبنان 
باإلضافة  إنشاء خط انابيب نفط حيفا الذي تحول عبر االراضي السورية المبنانية ولعب 

 .(52)وسيطاالقتصاد المبناني دور ال
مًر التواجد الفمسطيني في لبنان بمرحمتين مختمفتين تمثمت االولى بالمدة مابين حرب 

وكان الفمسطيني فييا مجرد  5854وحتى قيام الثورة الفمسطينية في أوائل عام  5837عام 
نازح في المخيمات يفتقر الى أبسط الحقوق والمساعدات االجتماعية من وكالة األغاثة، 

رحمة رجال األمن المبناني، أما المرحمة الثانية فقد شممت المدة مابين قيام الثورة  ويعيش تحت
وخالل ىذه المرحمة أضحى النازحون  5864الفمسطينية وحتى الحرب األىمية عام 

الفمسطينيون قوة سياسية وأجتماعية تتمتع بقدر كبير من إمكانية التأثير في التطورات المبنانية 
 .(53)لسياسية واالقتصادية واألجتماعيةعمى المستويات ا

فعمى الصعيد السياسي لم يكن أختيار الفمسطينين لألراضي المبنانية إختيارًا عشوائيًا 
بل ذو أعتبارات موضوعية وذات عالقة بالميام النضالية لحركة المقاومة الفمسطينية التي 

ورة الفمسطينية، أما عمى أعتبرت أن أرض لبنان ىي أرض مثالية وذات منظور ستراتيجي لمث
الصعيد االقتصادي فأن الوجود الفمسطيني جاء بالفائة الكبيرة عمى لبنان أذ أنيا لعبت ذات 
الدور االقتصادي والسياحي الذي كانت فمسطين تمعبو في الصمة بين الشرق العربي والعالم 

فمسطينين، والجدير الخارجي، كما أستفاد لبنان من أاليدي العاممة الرخيصة التي وفرىا ال
بالذكر إن ىذا التأثير عمى كافة األصعدة والمستويات كان لو مواقف مختمفة من الجانب 
المبناني فبعضو كان مساند ليذا الوجود والبعض االخر كان معارض، فالقوى اليسارية وبعض 

ي عمى االحزاب االسالمية وقفت موقف المساند والمؤيد والمتعاطف مع قضة الوجود الفمسطين
االراضي المبنانية وعدتو اعتبارات الوالء القومي التي تحتم عمى لبنان تأييد المقاومة، فالقضية 
الفمسطينية برأييم ىي قضية عربية وثمن المشاركة التي تقوم بيا لبنان جاء بالفائدة السياسية 

 .(54)الكبيرة التي يتوخاىا العرب من استمرارية وجود المقاومة
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معارض لموجود الفمسطيني فقد تمثل بالقوى المسيحية المبنانية والسيما أما الموقف ال
والذي يطرح مبررات يدعم فيو رفضو ليذا الوجود  (55)العناصر التابعة لحزب الكتائب المبنانية

منيا انتياك السيادة المبنانية، فالفمسطينيون في رأي العناصر اليمينية المسيحية يمثمون دولة 
عن التغيرات الديموغرافية)السكانية( التي تزيد من أعداد المسممين عمى  داخل دولة، فضالً 

حساب المسيحين، أما المبرر الثالث فترى فيو العناصر اليمينية المسيحية أن دخول لبنان في 
الصييوني، أنما يمثل انتحار وخسارة لممكتسبات التي حصل عمييا  -عممية الصراع العربي
دخول لبنان الصراع أصبح متورط في ذلك، إن ىذا االختالف في لبنان بعد االستقالل فب

وجيات النظر بين العناصر اليسارية واليمينية ظمت مثار جدل كبير واألدىى في الموضوع 
أن الموقف الرسمي لمسمطة المبنانية جاء مخيب ألمال اليساريين واألحزاب االسالمية، أذ 

يعي فيي تتعامل مع الفمسطينيين باعتبارىم غرباء وقفت موقفًا أقل ما يقال عنو أنو غير طب
غير مرغوب بيم عمى االراضي المبنانية، ولم تبادر في أنصافيم من خالل القرارات التي 
تصدرىا الحكومة المبنانية تجاه الجنسيات األخرى التي تعيش عمى أرض لبنان، فالعمال 

ني أجورىم عن سواىم من عمال الفمسطينيون ال يتمتعون بقوانين الضمان االجتماعي وتد
الجنسيات االخرى والمبنانيين، ويتجو معظميم الى االعمال الشاقة والمينية، فضاًل عن 
محاولة السمطات المبنانية شل فعالية المقاومة الفمسطينية عمى االراضي المبنانية وتعطيل 

تفاقية القاىرة لعام االتفاقات المنظمة لمعالقات بين لبنان والثورة الفمسطينية والسيما ا
5858(56). 

 ثانيًا: األسباب الخارجية :
تضافرت عدة عوامل ميدت لوقوع الحرب االىمية المبنانية في منتصف السبعينات، 
ومنيا اعتبارات عربية وتحديدًا القضية الفمسطينية والشرق أوسطية، أذ بدأت بوادر الحرب 

الموجة الشعبية التي شيدتيا المنطقة العربية في تظير جميًا منذ  5864االىمية المبنانية عام 
مطمع الخمسينات والستينات، والتي دعت فييا الشعوب العربية لالنتفاض في وجو الرجعية 
اإلمبريالية وتحويل أنظارىم لمقضية األساسية قضية فمسطين والمطالبة باسترجاع االراضي 

مر متناغمًا مع ظيور الشعور القومي المغتصبة من الكيان الصييوني بالسالح، فجاء ىذا األ
 -الذي دعى اليو الرئيس المصري جمال عبد الناصر والسيما بعد إعالن الوحدة السورية

، فكانت الحرب األىمية تدق طبوليا وأزدادت بعد سقوط الحكم في 5847المصرية عام 
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ميل شمعون التي العراق وزعزعة حكم ممك االردن فقامت الثورة اليسارية المناىضة لحكومة ك
 .(57)تطمعت ألرجاع لبنان الى حضنة العربي ووجوب مشاركتو في قضايا األمة والدفاع عنيا

والذي إنتيى  5847وبالرغم من التصالح الذي حدث بين الفرق المتصارعة بعد ثورة 
برفع شعار" الغالب وال مغموب" عاد الوضع الداخمي الى التردي والتدىور والسيما بعد حرب 

والتي آدت الى أزمة أقتصادية دفعت بأتجاه أفالس الكثير من المصارف  5856ران حزي
والبنوك والشركات وبظيور المقاومة الفمسطينية كجناح عسكري لمواجية الكيان الصييوني 
أنطالقًا من االراضي العربية وذلك بدعم من مصر وسورية ولبنان المتان رفضتا القيام بأي 

ا، في مقابل ذلك قدمت االردن الدعم المساند لممقاومة مما أدى الى عمل فدائي عمى أراضيي
تزايد القوات الفدائية والتي شكمت خطرًا عمى الحكم االردني، فدخمت القوات االردنية في 

والتي أنتيت بطرد منظمة التحرير  5861أيمول  6مواجية شاممة مع الفدائيين الفمسطينين في 
دنية، فدفع ذلك الموقف الى لجوء المقاومة الفمسطينية الى أرض الفمسطينية من االراضي االر 

لبنان لتحل محل االردن، والذي أدى بالموارنة الى رفض ذلك التواجد عمى االراضي 
 .(58)المبنانية

مع الكيان الصييوني والنتائج التي ألت أتفاقية  5862وبعد حرب تشرين االول 
ور الرئيس المصري أنور السادات وحاكم والية " وبحض" كامب ديفيدالسالم المعروفة بـ 
مناجم بيجن والتي دفعت  االسرائيميورئيس الوزراء  JimmyGarterجورجيا جمى كارتر 

عادة مدينة) لقنيطرة( الى سورية وقناة السويس الشرقية لمصر مقابل  بأتجاه من األشتباك وا 
اصة في الوحدات الدولية، لقد السورية من خط اليدنة ونشر قوات خ -تراجع القوات المصرية

حاولت الواليات المتحدة من خالل وزير خارجيتيا كيسنجر الذي أتخذ من جوالتو في منطقة 
 .(11)عربي يؤدي الى التصادم -الشرق االوسط دور خبيث تجمى في خمق نزاع عربي

 والجدير بالذكر أن ىذا التأزم في السياسة العربية دفع بإتجاه عقد أجتماع في مصر
ليزيد من الفجوة، أذ رفضت  5864تحديدًا في سيناء لحمحة االزمة، وجاء أتفاق سيناء عام 

كل من سورية ومنظمة التحرير الفمسطينية وليبيا ىذه االتفاقية وعدتيا صفقة أميركية 
صييونية حققت فييا ىاتان الدولتين مكاسب تجاوزت حدود األطار الجزئي المتمثل بالنزاع 

وني لتدخل ضمن األطار العام المتمثل بضرب حركة التحرير الوطني الصيي -العربي
العربية، وأعتبرت أن االحداث في لبنان ماىي اال إنعكاسًا لمشاريع التسوية في الشرق االوسط 
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معتبرة أن اليدف من ىذه االتفاقية اليخرج عن كونو محاولة من محاوالت أستنزاف المقاومة 
ب بعض القوى القومية المبنانية والسورية، أما عمى الجانب الفمسطينية المدعومة من جان

 -األخر أعتبرت مصر أن االتفاقية ىي أتفاقية داخمية اليتعمق بجوىر النزاع العربي
الصييوني بل يتعمق بترتيبات أنسحاب الكيان الصييوني عمى الجبية المصرية لخطوة بدائية 

ىذا األتفاق ذو طابع محمي أقتصر عمى عمى طريق األنسحاب الشامل، كما أكدت مصر أن 
الجبية المصرية، واليحق ألي دولة التدخل عمى إشعال فتيل الحرب االىمية، ما التدخل 

فرض تبدياًل في العديد من المواقف العربية الرسمية  5865السوري بشكل واسع عام 
 .(15)والمعمنة

 الحرب األىمية المبنانية  :المبحث الثاني 
السياسي واألقتصادي واألجتماعي الركن االساسي في نشوب الحرب شكل العامل 

األىمية المبنانية ومع تأزم األوضاع والسيما في الجانب االقتصادي واألجتماعي سارع عدد من 
صيادي االسماك في صيدا وبيروت وطرابمس الى الخروج بتظاىرات رافضة ألمتياز تم منحو 

عد كميل شمعون رئيس مجمس إدارتيا، إذ أعتبر لشركة بروتين لصيد األسماك والذي ي
الصيادون إن ىذه الشركة بما تممكو من أجيزة حديثة ومتطورة وباألمتياز الممنوح ليم بصيد 
األسماك في المياه األقميمية المبنانية سوف تضر بمصالحيم وتقطع أرزاقيم وكان النائب 

 5الذي استشيد بعد اصابتو في الشعبي السني السابق معروف سعد عمى رأس التظاىرة، و 
 .(11)محدثة أزمة جديدة في لبنان5864آذار 

ومع إعالن وفاة معروف سعد دعت األحزاب التقدمية الى األضراب العام، وشارك 
في تشييعة أعداد كبيرة من المواطنين في صيدا وطرابمس ويروى أنو قد صاحب ىذه 

رصاص في بيروت متيمة جيات التظاىرات واالضرابات حرائق وقطع لمطرق وأطالق 
 .(12)مارونية بعممية القتل مما دفع الى أحداث توتر كبير في الشوارع

والجدير بالذكر أن القيادات الفمسطينية حاولت خالل ىذه االزمة االبتعاد وعدم 
يتطور  األنجرار الى أي أصطفاف سواء كانت أسالميًا أو مارونيًا، بل حرصت عمى أن ال

أقناع السمطات المبنانية بضرورة سحب الجيش من صيدا، ومع كل تمك  الصراع من خالل
المحاوالت أشارت بعض األطراف المبنانية بأصابيع األتيام الى الفمسطينين باألشتراك ودعم 
االحداث في صيدا السيما بعد حادثة التعرض لشاحنة تقل أفراد من الجيش المبناني، بل 
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يم الحزب الماروني الى طمبة بطرد كل غريب يحمل وصل األمر بالشيخ بيار الجميل زع
 . (13)السالح ضد لبنان مممحًا بقولو الى الفمسطينين 

في غضون ذلك زادت االوضاع توترًا عمى أثر محاولة أغتيال الشيخ بيار الجميل 
زعيم الحزب الماروني والتي أدت الى مقتل مرافقة جوزيف أبو عاصي ، فسادت شوارع لبنان 

من قبل حزب  5864نيسان  52، فجاء الرد سريعًا في (14)التوتر والقمق والغميانحالة من 
عضوًا في الجبية الشعبية لتحرير  34الكتائب المبنانية التي فتحت نيرانيا عمى حافمة تقل 

فمسطين والتي كانت تروم الوصول الى مخيم تل الزعتر مرورًا بمنطقة عين الرمان التي 
 16ظم سكانيا من الطائفة المسيحية، فأدت الى مصرع كم ومع56تبعدعن بيروت 

 .(15)شخص
فأتيمت المقاومة الفمسطينية الكتائب بالمسؤولية عما حصل ، فيما أتيمت الكتائب 
المبنانية سيارتين نوع  فولكسفاغن بالقيام بالحادث ، ونأت عن نفسيا مدعية أن عدد كبير من 

 ،(16)الحادثةأبناء الطائفة المسيحية قد جرحوا في ىذه 
وجو رئيس منظمة التحرير الفمسطينية ياسر 5864نيسان 52وفي مساء الحادثة 

"في صباح اليوم الثالث عشر عرفات برقية في بيروت الى المموك والرؤساء العرب جاء فييا: 
من نيسان قامت عصابات حزب الكتائب المسمحة في لبنان بعمل كمين مسمح لسيارة باص 

من ركابيا .. وأن المجزرة  27نيران غزيرة وأستشيد عمى أثرىا  مدنية وفتحت عمييا
الدموية ىي مؤامرة مكشوفة تقوم بيا ىذه العصابات الكتائب بتنسيق وتوجيو من 
االمبريالية الصييونية عمى أرض لبنان.. وفي محاولة لخمق الفتنة وضرب األخوة 

جل إلحباط ىذه المؤامرة ودعوة الفمسطينية المبنانية .. وأننا ندعوكم الى التدخل العا
، كما السمطات المسؤولة في لبنان الشقيق لمضرب عمى آيدي عصابات الكتائب األثمة"

وجو حزب الكتائب المبنانية في الوقت نفسو نداء الى المموك والرؤساء العرب جاء نصو: 
قعت بين ".... أليكم نحثكم لمكشف عن الحقيقة كاممة جمية في الحوادث المؤلمة التي و 

األىميين وبعض عناصر المقاومة في إحدى ضواحي بيروت فسقط عدد من الضحايا الغالية 
يجاد  عمى قموب الجميع، نحثكم إلحقاق الحق وجالء الواقع واجتثاث الكوارث وحقن الدماء وا 
صيغة تنسيق وتوفيق بين المبنانيين والمقاومة الفمسطينية صونًا لمسيادة الوطنية واألمن 

 .(17)"العام
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في المقابل عقدت االحزاب التقدمية أجتماعًا أتيمت فيو الكتائب بالعمل الطائفي 
وأعتبرت المجزرة جزءًا من المخطط األستعماري والصييوني المتعدد الجوانب والسيما وأن 
الكتائب قد كشرت عن أنيابيا قبل العممية عندما أعمنت عن سياستيا رافعة شعار ال تسويات 

ضعف وال حياد وال تسويف وشن حربًا عمى الغرباء من فمسطين وسوريين وكل العرب فييا وال 
 (18)وكذلك المسممين وعمى كل من عارضيم، وعمى أثر ذلك تحرك البطريرك بولس خريش

، والمجمس االسالمي مناشدين الجميع العمل عمى تطويق األزمة (21)واالمام موسى الصدر
وبعد محاوالت عديدة ومساعي لمقضية الفمسطينية(  ) رحمًة بيذا الوطن ونصرةً وحصرىا 

حميدة قامت بيا شخصيات دينية ومدنية وعمى رأسيا البطريريك خريش واألمام موسى الصدر 
والرئيس السابق كميل شمعون والعميد ريمون أدة وىنري فرعون وافقت الكتائب عمى تسميم 

ن الرمانة بحجة أن بقية المطموبين أثنين من الكتائبيين من أصل سبعة مطموبين بحادثة عي
الينتمون الى الحزب وعمى قوى األمن أن تمقي القبض عمييم، والجدير بالذكر أن ىذا الموقف 
جاء إلطفاء حالة الغميان التي أصابت لبنان  وكذلك تخوف الكتائب من موقف الدول العربية 

ع األجراءات لمعاقبة مرتكبي التي شجبت تمك الحادثة ودعت الحكومة المبنانية الى أخذ جمي
تمك الحادثة، فسارعت الحكومة المبنانية وعمى لسان رئيس مجمس الوزراء رشيد الصمح الى 

" إن الشيخ بيار الجميل أبمغني أنو نزواًل عند رغبة فخامة   -إطالق تصريح جاء نصو :
ة التي وقعت رئيس الجميورية سيسمم قوات األمن اثنين من المطموبين في الحادثة المؤسف

في حممة عين الرمانة, ... وقد تسممت قوات االمن المسؤولة المطموبين األثنين وىما 
مارون شيتي وحنا أمين عون, وسبق لقوات األمن أن أوقفت ثالثة عشر شخصًا رىن 
التحقيق في القضية, وأضاف أناشد جميع المواطنين العمل عمى إعادة الحياة الطبيعية الى 

دابر الفتنة. وترسيخ األخوة المبنانية الفمسطينية التي يحرص عمى الحفاظ البالد وقطع 
 . (31)عييا جميع المخمصين من المبنانيين والفمسطينيين

إال أن الحكومة لن تتمكن من إعادة االستقرار لمبالد إذ أندلعت أشتباكات مسمحة 
ن الشيعة والفمسطينيين، بمدينة زحمة التي يقطنيا أكثرية مسيحية من الكاثوليك مع المسممي

وتحولت فييا الشوارع الى حمبة مصارعة تخمميا قصف مدفعي وخطف طائفي عمى نطاق 
واسع، كذلك تأزمت االوضاع في بمدة  زغرتا وطرابمس مما أستدعى  مجمس الوزراء الى 
ا إصدار قرار إلنزال الجيش المبناني لتيدئة األوضاع في المنطقة العازلة بين طرابمس وزغرت
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دون التدخل في شؤون المدنيين، وأستمرت تمك األوضاع وأصبح الثأر ىدف لكال الفريقين، 
وفي أوائل ايمول توسع العنف وأزداد تدريجيًا السيما بعد مقتل حوالي مئة شخص في الشمال 

 .(21)لتدخل كل الطوائف المتنوعة والموجودة في لبنان في حمبة الصراع
 5864حداث التي وقعت في كانون األول من عام ومما زاد األمر سوءًا ىي اال

في دمشق الذي  (22)حينما كان الشيخ بيار الجميل في اجتماع مع الرئيس السوري حافظ األسد
يعد أول اجتماع من نوعو بعد حادثة عين الرمانة، بدأت االحداث تأخذ أشكااًل متنوعة من 

شخص قامت بيا منظمات مسيحية  حيث االختطاف  والقتل الطائفي بمغ أكثر من ثالثمائة 
انتقاما بمقتل أربعة شباب مسيحين مما أدى الى قيام المسممين وقيادات التنظيمات الفمسطينية 
بردة فعل قوية وذلك باليجوم عمى منطقة الفنادق في بيروت  والقرى المسيحية في الدامور 

شبو خالية وتم تيجيرىم والسعديات والجية والتي استسممت لمقوات الوطنية وأصبحت القرى 
الى جونية وعمى أثر ذلك صرح الرئيس السوري حافظ األسد لوفد من حركة التوعية بأن 
سورية لن تتياون في حالة دخول الكيان الصييوني الى لبنان وأنيا لن تترك  لبنان يواجو أي 

 .(23)تدخل خارجي منفرداً 
 التدخل السوري في لبنان :المبحث الثالث

إمتدادًا طبيعيًا لسورية من الناحية التاريخية والجغرافية، فضاًل عن كونو يعد لبنان 
منفذًا بحريًا لمتواصل مع العالم الغربي والعكس صحيح فبالنسبة لسورية يعد مركز العروبة 
وعمق ستراتيجي لمبنان، وشكل البمدين كيانًا واحدًا تحت مسمى بالد الشام آمتد من جبال 

فح والعقبة عمى الحدود المصرية جنوبًا، ومن الضفة الغربية لنير طرطوس شمااًل وحتى ر 
الفرات شرقًا وحتى الشواطئ الشرقية لمبحر المتوسط غربًا، وعمى الرغم من التقسيم االداري 
العثماني الى واليات منيا والية دمشق ووالية حمب ووالية بيروت اال أنيا بقيت كيان سياسي 

 .(24)واحد
الكيان حتى بعد أعالن األنتداب الفرنسي عمى كل من سورية ولبنان عام وأستمر ىذا 

، أذ تقاسما العوامل السياسية واالقتصادية واألجتماعية والثقافية، عمى الرغم من 5855
أال أنيا بقت تمك العوامل والمصالح المشتركة تربط  5835أستقالل البمدين عام 

تحقيق االستقالل الكامل واألبتعاد عن تبعية سورية  .وعمى الرغم من محاولة لبنان(25)البمدين
سعت األخيرة الى زيادة حجم الييمنة عمى لبنان وأستمرت تمك العالقة بين البمدين بما تمثمو 
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، أذ أخذت 5861من حالة مد وجزر، فتجدىا في أوقات وشائكة في أوقات آخرى حتى عام 
ر الكبير نتيجة وصول سميمان العالقات بين البمدين منحى أخر سادة فييا التطو 

بالتفاقم عمى  5862( الى الرئاسة المبنانية، فعندما بدأت أحداث عام 5865 -5861فرنجية)
أثر الخالف بين الفمسطينيين والحكومة المبنانية والذي دفع بإتجاه مواجية عسكرية بين الجيش 

وجب تدخاًل سياسيًا سوريًا المبناني من جية الفصائل الفمسطينية المسمحة من جية أخرى مما أ
لوقف القتال، وتمكن الوفد السوري الذي كان برئاسة وزير الخارجية عبد الحميم خدام  من 

 .(26)وضع ترتيبات لوقف إطالق النار بين البمدين
العربي والتوجو نحو  -إن ىذه المساعي السورية كانت تيدف الى إنياء النزاع العربي

مع الكيان الصييوني، فعممت الحكومة السورية عمى  5862مساندة مصر في حربيا عام 
تبني العمل الفدائي الفمسطيني عبر األراضي ضد الكيان الصييوني وليس عبر أراضييا، فولد 
ذلك األمر ضغطًا كبيرًا عمى الحكومة المبنانية والسيما بعدما فرض النظام السوري وحياتو 

دة لعممياتيم ضد الكيان الصييوني كون عمى الفمسطينيين وشجعيم عمى جعل لبنان قاع
جغرافية جنوب لبنان أمتداد طبيعي ومتاخمة لألراضي التي يحتميا الكيان الصييوني ومالئمة 

 لحرب العصابات، كما حددت الحكومة السورية المبررات الواجبة اتدخميا في لبنان وىي: 
 ني من السيطرة عمى لبنان.الحيمولة دون ىيمنة المقاومة الفمسطينية واليسار المبنا :5
توسيع التعاون األمني بين البمدين الى أعمى المستويات والسيما في محاربة وطرد  :1

المعارضيين السوريين من أرض لبنان، بعد تزايد أعدادىم، كما شكمت الصحافة المبنانية عائقًا 
 كبيرًا في وجو الحكومة السورية.

ىدة سالم مع الكيان الصييوني ألن ذلك العمل عمى منع لبنان من توقيع معا :2
 يشكل تيديدًا لألمن القومي السوري ومصالحيا في لبنان.

 .(27)الحصول عمى إعتراف بمكانة سورية في الشرق األوسط :3
شكمت تمك المبررات منياج العمل الرئيسي لمحكومة السورية فسارعت الى عقد لقاء 
بين الرئيس السوري حافظ االسد ونضيره المبناني سميمان فرنجية في منطقة شتورة عمى 

، وقد صرح الرئيس السوري حافظ االسد خالل 5864كانون الثاني  6الحدود بين البمدين في 
ن شعب لبنان ىو شعبنا تمامًا كما شعب سوريا ىو شعب لبنان... " أىذه االجتماع بالقول 

، كما أعمن عن أستعداده لتقديم المساعدة حتى أذا أقتضى نحن شعب واحد في دولتين"
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عمى أثر  5864األمراء إرسال قوات عسكرية الى لبنان، وبعد قيام الحرب األىمية في نيسان 
كة الوطنية في لبنان وحمفائيا الفمسطينيين من جية أحتدام الصراع بين الموارنة من جية والحر 

أخرى قرر الرئيس األسد التدخل في محاولة منو إلنياء األزمة وعدم تمكين الكيان الصييوني 
من تحقيق أىدافو التي كان يريد من خالليا ضرب أمن سورية كونيا تمثل طريقًا سياًل 

ليا عن بقية المناطق عبر ممر يستطيع من خاللو الجيش الصييوني من ضرب دمشق وعز 
سيل البقاع الذي يفضي الى مضيق حمص باألراضي السورية، ىذا باألضافة الى تخوف 
دمشق من تنامي النفوذ الفمسطيني في لبنان وتحالفيم مع الحرية الوطنية المنادية باألستقالل، 

ن وعالقة عائمة األسد ب فأستغل الرئيس األسد عالقة الحكومة السورية الجيدة بالشيعة المبنانيي
 5864آل فرنجية المسيحية ليعرض وساطتو لحل األزمة عبر إيفاد وزير خارجيتيا في آيار 

الى لبنان، ويرى البعض أن سورية كانت في مقدمة الدول العربية التي عرضت الوساطة 
لفمسطينية في ألنياء األزمة فضاًل عن التأثير في الموقف المبناني وترتيب األوضاع المبنانية ا

مرحمة الحقة، وقد قدمت سورية أعتبارات لتدعيم وساطتيا، وقد وجدت جميع األطراف 
  -المبنانية والفمسطينية منطقية تمك االعتبارات وىي:

 أن ضمان أمن سورية ضد الكيان الصييوني يتطمب أستقرار لبنان. -5
يؤدي الى أن أستعمال القوة بين الفئات األجتماعية والطائفية المختمفة س -1

 تقسيم لبنان الى دويالت طائفية.
أن سورية وجميع الدول العربية التقبل التعامل مع أي كيان مسيحي في  -2

 .(28)لبنان
أن ىذه المحاور التي أعمنت عنيا سورية واجيت رفضًا من كثير من الدول العربية 

ه التي تريدىا وتخدم التي تخوفت من سيطرة سورية عمى زمام األزمة المبنانية وتحويميا باألتجا
مصالحيا فدعى ذلك الموقف الكويت الى تقديم مبادرة عبر أجتماع لوزراء الخارجية العرب 

، لكن سورية رفضت تعريب القضية المبنانية ولم ترسل وزير 5864تشرين األول  54في 
اء مع خارجيتيا في محاولة منيا إلفشال مشروع المبادرة، فقام الرئيس السوري األسد بعقد لق

بالعاصمة السورية دمشق وخالل  5864كانون األول  5رئيس حزب الكتائب بيار الجميل في 
ىذا المقاء طالب بيار الجميل الرئيس السوري بضرورة التدخل إلنقاذ لبنان وقد حصل بيار 
الجميل عمى تأكيدات من الرئيس السوري بقولو لن نسمح لمنظمة التحرير الفمسطينية وحمفائيم 
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رب الموارنة وىذا الموقف جاء متناغمًا مع تصريح كميل شمعون المعارض لمسياسة من ض
السورية في كثير من األحيان والمشكك في نياتيا تجاه لبنان والذي وجد من الضروري أستمالة 
سورية الى جانب لبنان في ىذه األوقات بعد تمقية تطعينات من األردن بحسن نية سورية، أذ 

ن مع سورية الشقيقة ىو ضرورة في كل األوقات وخصوصًا في الظروف صرح " أن التعاو 
األنية"، وفي خضم تمك عبر الحدود السورية ثالثة االف من جنود لواء اليرموك التابع لجيش 

، حاصرت 5864كانون االول  11التحرير الفمسطيني المرابط في سورية بأتجاه لبنان في 
قصفوىا بالمدفعية الثقيمة في محاولة فيم لمنع الفصائل  تمك القوات مدينة زحمة في البقاع ثم

 .(31)المسيحية في تصفية معارضييا في المنطقة
عّدت سورية االحداث الجارية أنما ىي نتاج إتفاقية سيناء وأن ىذه األزمة تستيدف 
كل من سورية ولبنان والقضية الفمسطينية فوجيت جّل غضبيا عمى المستويين الرسمي 

ىنري كيسنجر وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية  HenryKissingerتجاه واألعالمي 
متيمو أياه في إضعاف التضامن العربي ومحاولة تقسيم لبنان، لذلك أوفدت سورية رئيس 
أركان جيشيا المواء حكمت الشيابي الى بيروت إلحتواء الوضع الراىن ووقف أطالق النار 

ائي لألزمة، وما أن غادر الشيابي بيروت حتى قامت ومن ثم البحث في إيجاد حل ني
الفصائل المسيحية المسمحة بإستخدام القوة المفرطة تجاه التجمعات المسمحة الفمسطينية منيا 
والمبنانية، ولم يسمم مسيحيو فمسطين من الدمار بعد حرقيم لمخيم الالجئين الفمسطينين في 

 .(35)ضبية في بيروت الشرقية
ن أسباب ىذا الصراع الى تدخل الفمسطينين في شؤون لبنان الداخمية أوعز المسيحيو 

ونادى رئيس حزب الكتائب بيار الجميل بتوزيع فمسطين لبنان عمى الدول العربية كحل ليا 
 .(31)كما أتيم مسممي لبنان بأضعاف قوة الدولة واراداتيا

وفي غضون ذلك عقد أركان الجبية المبنانية أجتماعًا في السادس من كانون الثاني 
، رفعوا شعار تقسيم لبنان لحماية الموارنة ومقاومة ضغط الفمسطينيين وحمفائيم 5865

اليساريين المتمثمة بالحزب التقدمي والحزب الشيوعي والمسممين، لكن الحكومة السورية 
عمى دعوة  5865كانون الثاني  6جيتيا عبد الحميم خدام في رفضت ذلك وأعمن وزير خار 

" في حال تفككك بمد األرز لن تتردد سورية الزعماء المسيحيين بخصوص تقسيم لبنان بقولو: 
  (43)في ضم لبنان الذي يشكل جزء منيا"
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عبرت الحدود السورية المبنانية قوات الصاعقة السورية لغرض 5865شباط  4وفي 
خيم تل الزعتر وعمى مكاتب المقاومة الفمسطينية لمواجية قوات لواء اليرموك الحصار عمى م

 (33)التابعة لجيش التحرير الفمسطيني
 53حاول حافظ األسد أن يقنع الرئيس المبناني سميمان فرنجية بأجراء أصالحات ففي 

ا أصدر الرئيس المبناني الئحة دستورية أعطت لممسممين مكاسب جديدة كانو  5865شباط 
يطالبون بيا سابقًا، لكن الحركة الوطنية المبنانية وجدت أن ىذه األصالحات الترقى الى 
مستوى أستئصال طائفية النظام السياسي فقام رئيس الحزب التقدمي األشتراكي وزعيم الحركة 
الوطنية في لبنان بتنظيم عممية أنشقاق في الجيش وشكل )جيش لبنان العربي( من العناصر 

ة وطالب بإستقالة الرئيس سميمان فرنجية وىو األمر الذي أعترضت عميو الحكومة االسالمي
" إن ىناك مؤامرة كبيرة نيسان بالقول:  51السورية بشدة من خالل الخطاب الذي القاه في 

تحاك ضد األمة العربية, وعمى أخواننا في القيادة الفمسطينية أن يفيموا ويعوا خطورة ىذه 
 .(34)يا األول"المؤامرة, فيم ىدف

ىذا الخطاب ولّد حالة من الصراع العربي أنعكس عمى الصراع الداخمي، أذا أنقسم 
الداخل المبناني الى جبيتين األولى جبية الحركة الوطنية بزعامة كمال جنبالط ومعيا منظمة 
ن التحرير الفمسطينية يدعميا الرئيس المصري آنور السادات، والجبية الثانية تمثمت ب سميما
 (35)فرنجية وكميل شمعون وبيار الجميل والذي أطمقوا عمى أنفسيم الحقًا أسم الجبية المبنانية

يؤازرىا الرئيس السوري حافظ األسد وتحول الصراع بين السادات واألسد عمى الزعامة العربية 
 .(36)الى سباق بين جنبالط والجميل عمى الزعامة المبنانية

فدفع ذلك الموقف الرئيس سميمان فرنجية الى طمب مساعدة عسكرية سورية بشكل 
حزيران  5رسمي عبرت من خاللو القوات السورية المدرعة لتمتحق بقوات الصاعقة في صباح 

بإتجاه البقاع والشمال، وفي غضون ذلك بذل رئيس منظمة التحرير الفمسطيني ياسر  5865
لجمع بين كمال جنبالط وبيار الجميل لحل الخالفات بينيم عرفات جيودًا كبيرة من أجل ا

نياء طمب المساعدة السورية، لكن الخالفات حالت دون لقائيم، في ىذه االثناء صرحت  وا 
الحكومة السورية: إن دخول قواتيا الى لبنان لم يكن يستيدف طرف من األطراف، ولم يغير 

ري بين سورية والقوى الوطنية المبنانية بكافة ىذا الدخول الرؤية األستراتيجية لمتحالف المص
طوائفيا، كما أشارت الحكومة السورية الى أن التدخل السوري اليادئ والحازم في نفس الوقت 
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" إن ىذا األصرار عمى عروبة لبنان أنقذ لبنان من التقسيم والضياع كما جاء في البيان: 
ة دولة مسيحية في بعض مناطق لبنان أسكت بشكل نيائي الدعوات الطائفية العمياء إلقام

 .(48)أو دولة إالمية في البعض األخر"
سارعت القوات السورية الداخمة الى األراضي المبنانية الى محاصرة المعاقل 
الفمسطينية واليسارية وقطع خطوط األمداد والتموين برًا وبحرًا عنيم، ىذا ما جعل الفمسطينيين 

موازين القوى لصالح الموارنة بعدما كانت في صالح أحزاب يقفون موقف الدفاع بعد إنقالب 
الحركة الوطنية وحميفتيا منظمة التحرير الفمسطينينة فدفع ذلك الموقف الموارنة الى شن 
ىجمات ضد الجيوب المعادية ليا في منطقة تل الزعتر وصواًل الى بيروت الشرقية بعد 

) آلون( تصريحًا حول دخول  االسرائيميمحاصرتيا وفي ىذه األثناء آدلى وزير الخارجية 
" أن التخل العسكري السوري فتح صفحة جديدة في القوات السورية الى أرض لبنان جاء فيو 

 االسرائيميكما أصدر وزير الدفاع الحرب المبنانية  وىو ييدف مبدئيًا إلنقاذ المسيحيين", 
أما وزير خارجية  حمفائو"." التدخل حاليًا موجو ضد عرفات و ىو األخر تصريح جاء فيو 

" أن الواليات المتحدة تمعب دورًا الواليات المتحدة األمريكية ىنري كيسنجر لقد صرح بقولو 
رئيسيًا في لبنان وأننا شجعنا المبادرة السورية ىناك وأن الوضع يسير بصالحنا ويمكن 

التدخل السوري  وقد دافع الرئيس المبناني سميمان فرنجية عن ىذارؤية خطوط التسوية", 
 .(38)وطالب بأن تكون ىنالك مؤازرة عربية لمتدخل السوري

رفضت فصائل الثورة الفمسطينية التدخل العسكري السوري في لبنان وعدتو تدخاًل 
فاضحًا وىذا ماعبر عنو فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية في 

" كان لنا األمل منذ البداية أن نتمكن مؤتمر صحفي لو عقب دخول القوات السورية بالقول : 
وريين في حل األزمة لكن التطورات االخيرة ودخول الجيش السوري الى مع االشقاء الس

"، ودعا لبنان وضع منظمة التحرير أمام الخيار الوحيد وىو الدفاع عن الثورة  وعن وجودنا
 . (41)فاروق قدومي الجامعة العربية الى التدخل العاجل إلنياء ىذه األزمة

د السالم جمود رئيس الوزراء وصل دمشق الرائد عب 5865حزيران  7وفي صباح 
الميبي في محاولة منو لوقف حالة التدىور في العالقات بين المقاومة الفمسطينية وبعد 
أجتماعات مكثفة مع المسؤولين السوريين غادر دمشق متجيًا الى بيروت لبحث الوضع مع 

ية المبنانية، وفي المسؤوليين المبنانيين والقيادة المشتركة لمثورة الفمسطينية والحركة الوطن
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توصل الرائد عبد السالم جمود الى إتفاق مع جميع األطراف يقضي بإيقاف  5865حزيران 51
نسحاب القوات السورية من الجبل وصيدا وبيروت والبقاع ومن طرابمس الى  أطالق النار وا 

مة عكار، وجاء ىذا التحرك الميبي متناغمًا مع تحرك الجامعة العربية التي لبث طمب منظ
 7التحرير الفمسطينية بعقد أجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية، أذ عقد األجتماع في 

حزيران برقم  8في مقر الجامعة بالقاىرة وتوصل األطراف الى قرار في  5865حزيران 
يقضي بوقف أطالق النار وتكوين قوة أمنية عربية تكون تحت أشراف الجامعة العربية  2345

قوات السورية، كما قرر المجتمعون أيفاد لجنة في الحال تمثل الجامعة العربية تحل محل ال
من األمين العام لمجامعة العربية ووزير الخارجية البحريني ورئيسي وفدي الجزائر وليبا، كما 
أكد المجتمعون ألتزاميم بدعم الثورة الفمسطينية وحمايتيا وضرورة التزام منظمة التحرير 

 .(45)التفاقات المعقودة مع الجميورية المبنانيةالفمسطينية با
وبعد إنتياء جمسات إجتماعات الجامعة العربية غادرت المجنة الى دمشق لغرض 
المقاء بالمسؤوليين السوريين وعادت في العاشر من حزيران الى مقر الجامعة وقدمت تقريرًا 

طارئ لمجامعة العربية عن نتائج ميمتيا وعمى الفور تم مناقشة الوضع في األجتماع ال
وبحضور وزير خارجية سورية والذي أكد عمى ضرورة  األلتزام  ببعض األمور منيا االلتزام 
عالن جميع  نياء حالة الحرب في لبنان  وتحت إشراف قوات سورية عربية، وا  بوقف النار  وا 

ي عمى إدخال األطراف المبنانية تأييدىم لمرئيس المنتخب آلياس سركيس كما أصر الوفد السور 
، إذ نص التعديل األول عمى أن عمل القوات العربية يكون 3245تعديل عمى القرار رقم 

تحت السيادة المبنانية ويكون عدد ىذه القوات محدد سمفًا من قبل األمين العام لمجامعة العربية 
 . (41)وبحسب الحاجة، وقد وافق المجمس باألجماع

قيادة المركزية لمثورة الفمسطينية والحركة وفي السابع عشر من حزيران عقدت ال
الوطنية المبنانية إجتماعًا ليا في بيروت ناقشت فيو األوضاع السياسية والعسكرية في ظل 
تحرك الجامعة العربية  وآبدى المجتمعون أستغرابيم لعدم تنفيذ قرارات الجامعة بشأن إنسحاب 

حزيران طمب ياسر عرفات في برقية وجييا  القوات السورية، وفي اليوم التالي الثامن عشر من
لالمين العام لمجامعة العربية  تسائل فييا عن ضرورة إستعجال نشر قوات عربية في لبنان، 
وفي الرابع والعشرين من حزيران أنسحبت القوات السورية من ضواحي بيروت لكنيا لم 

السورية من ضواحي تنسحب من مشارف صيدا وصوفر، وفي اليوم المحدد إلنسحاب القوات 
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بيروت صعّدت القوات اليمينية المبنانية الوضع العسكري وبدأت بيجوم عمى مخيمي جسر 
الباشا وتل الزعتر ومنطقة النبعة ومع إستمرار ىذا اليجوم دعا وزير الخارجية المصري 
إسماعيل فيمي الى أجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب في الثامن والعشرين من حزيران 

دراسة الوضع المتفجر في لبنان، وفي الثالثين من حزيران ُعقد األجتماع العاجل لمجمس ل
الجامعة العربية عمى مستوى وزراء الخارجية لبحث المستجدات عمى الساحة المبنانية وساىم 
الرئيس سميمان فرنجية في تصعيد الموقف، إذ وجو رسالة الى مجمس الجامعة العربية جاء 

نان يتعرض لمتدمير والتصفية عمى يد الفمسطينيين وأعوانيم. إن مخيمي تل " إن لبفييا: 
السبب المباشر لألصطدام واألحداث الدامية  1973الزعتر وجسر الباشا كانا منذ عام 

، وفي المستمرة بعد أن أقدم الفمسطينيون عمى تحويل ىذين المخيميين الى قالع محصنة"
وتشكيل  5865إطالق النار في األول من تموز عام  نياية األجتماع قرر المؤتمرين وقف

لجنة خاصة لألشراف عمى إيقاف إطالق النار برئاسة األمين العام لمجامعة العربية وعضوية 
وزير خارجية البحرين وتونس، كما قرر المؤتمر إرسال قوات السالم العربية الى لبنان  عمى 

دمشق المجنة العربية في األول من تموز  وجو السرعة، وفعاًل لم تتأخر طوياًل  إذ وصمت
وأجتمعت مع المسؤوليين السوريين وفي اليوم التالي زارت بيروت وأجتمعت مع األحزاب 
اليمينية وقيادة المقاومة الفمسطينية وبعد مرور أسبوع عمى التنقل بين دمشق وبيروت لتطبيق 

وقد حمل وزير الخارجية التونسي  وجدت المجنة أن عمميا لم ينجح قرارات الجامعة العربية
الحبيب الشطي في الثامن من تموز الجانب المبناني مسؤولية فشل ميمة المجنة العربية، كما 
أعمن الشطي ان اليمين المبناني يريد انسحاب الفمسطينيين امواتًا واحياءًا، وانيم رفضوا وقف 

الموقف بين الطرفين انيت المجنة اطالق النار، كما رفضوا اي مفاوضات مباشرة، وبعد َتعقد 
العربية ميمتيا وعادت الى مقر الجامعة في مساء الثامن من تموز وفور وصوليا قدمت 

 تقريرًا مفصاًل عن الموقف العام والذي تمخص بعدة نقاط ىي:
أن تحقيق األمن والسالم في لبنان يستوجب تنفيذ كامل المقررات مجمس  .5

بنودىا، وىو مايستوجب األستمرار في عقد لقاءات تحت أشراف الجامعة العربية في جميع 
 الجامعة.
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إن فقدان الثقة بين األطراف كانت العقبة الرئيسية لمتوصل الى أي إتفاق بين  .1
األطراف لذلك دعت الجامعة العربية الدول األعضاء الى تقديم ضمانات كافية وحقيقية إلنياء 

 .(42)األزمة
تموز أجتمع وزراء الخارجية العرب في القاىرة عمى ىامش التقارير التي  51وفي 

رفعتيا المجنة الثالثية لحل األزمة المبنانية، وقد لعبت العديد من الدول دورًا ىامًا من أجل 
الخروج بنتائج إيجابية والعمل عمى التقريب بين سورية ومنظمة التحرير الفمسطينية بأعتبارىا 

ائز األزمة المبنانية فضاًل عن الصراع الداخمي المبناني، وفي ىذا األجتماع أبمغ أحدى رك
ممثل حركة فتح الفمسطينية في القاىرة المجتمعين بأن الوفد الفمسطيني يريد من وزراء خارجية 
العرب وضع فقرات في البيان النيائي وىي شجب التدخل السوري األراضي المبنانية  ووقف 

واإلنسحاب الفوري لمقوات السورية من األراضي المبنانية لتحل محميا قوات األمن إطالق النار 
العربية والبدء في حوار سياسي بين الفئات المبنانية المتحاربة وأضاف ممثل فتح " إن 
الفمسطينيين يعربون في الوقت ذاتو عن إستعدادىم لمتزام الكامل بأتفاق القاىرة الذي عقد بين 

" إننا نانية والمقاومة الفمسطينية"وقبل بدء األجتماع أبمغ ممثل فتح الصحفيين السمطات  المب
تموز أتخذ المؤتمر  52، وفي نريد جيدًا عربيًا صادقًا ينقذ المقاومة الفمسطينية في لبنان"

مجموعة قرارات دعت فييا الى األلتزام بوقف أطالق النار والعمل عمى أعادة العالقات الى 
سورية ومنظمة التحرير الفمسطينية عبر عقد مصالحة بين الطرفين، وقد وافقت مجارييا بين 

منظمة التحرير الفمسطينية عمى المصالحة عمى أن يكون ىناك ضمانات عربية إلنسحاب 
حالليا بقوات عربية  . (43)القوات السورية وا 

ل الفمسطيني الوحيد الذي أشعل لبنان في ذلك الوقت ب -لم يكن الصراع السوري
كانت ىناك صراعات داخمية ففي نفس الوقت الذي شيد إجتماع الجامعة العربية وأصدار 

تموز واضعًا ىدفًا أساسيًا وىو  52قراراتيا ثم إنتخاب بشير الجميل قائدًا لميميشيا الكتائب في 
توحيد القوى العسكرية المسيحية في لبنان، أذ قام بتأسيس مجمس قيادة مشتركة لجميع 

، كما قام بمقاء كميل شمعون (44)المسيحية المسمحة وأطمق عمييا أسم الجبية المبنانيةالفصائل 
عمى متن زورق إسرائيمي وبدعم وترتيب إسرائيمي قبالة ميناء جونية وخالل المقاء وعُدوه بدعم 

اليمين الدستوري في  (45)الموارنة وتدريب مقاتميو، وبعد أداء الرئيس المبناني ألياس سركيس
وتحديدًا في مدينة شتورا عمى الحدود مع سورية لتعذره الوصول الى مجمس  5865مول أي 12
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النواب المحاصر من قبل بعض الفصائل الفمسطينية واألحزاب اليسارية المبنانية، في غضون 
ذلك أعمنت فرنسا وعمى لسان مبعوثيا الى الجامعة العربية أن سورية أدت دورًا إيجابيًا في 

الرئيس الجديد، وتدخمت لمنع مذابح في أرض لبنان كما طرحت فكرة أنشاء عممية أنتخاب 
إتحاد وطني يضم  جميع األطراف المبنانية، لذلك تم تكميف وزير الخارجية المبناني فؤاد 
بطرس لمذىاب الى سورية لإلجتماع مع القيادة السورية ومعرفة نواياىم تجاه االوضاع العامة 

األول وصل وزير الخارجية المبناني دمشق وألتقى الرئيس السوري تشرين  51في لبنان، وفي 
حافظ االسد في منزلو بعد منتصف الميل وأستمر المقاء حتى ساعة متأخرة، أذ أبمغ الرئيس 

" إن مصالحنا ميددة أينما كان, من جراء الدور الذي أديناه في السوري الوفد المبناني بـ 
تقرار, وتعرضت سفارتنا في الباكستان وروما وغيرىا لبنان في سبيل إعادة األمن واألس

لإلعتداء من أجل لبنان ... ونحن ندعم توجيات الرئيس سيركس ونعمم أن أي تحرك لنا ال 
ذا أقتنع بجدوى العمل من أجل حل سياسي,  ينسجم مع موقفو غير مريح لنا ولو, وا 

الزيارة حمل الرئيس السوري "، وفي نياية فميقنعنا بذلك ونحن عمى إستعداد لمتعاون معو
 52تحياتو الى الرئيس المبناني مؤكدًا عمى عمق العالقة بين البمدين وفي اليوم التالي أي في 

عاد الوزير المبناني الى بيروت وألتقى الرئيس ألياس سريكس وأبمغو بأن  5865تشرين األول 
 .     (46)سورية تعتبر تشكيل الحكومة أمر مفيد لمطرفين

ن ذلك تجددت الصدامات العسكرية مرة أخرى، أذ تقدمت القوات السورية في غضو 
تشرين األول مما دفع الرئيس الفمسطيني ياسر  52في منطقة جزين ومنطقة الجبل في 

" إن التقدم السوري جاء في عرفات أرسال برقية الى الرؤوساء والمموك العرب جاء فييا : 
بتيا اإليجابية في الوصول الى حل لألزمة المبنانية وقت أبدت فيو المقاومة الفمسطينية رغ

من خالل أجتماعات شتورة األخيرة, وأنو ييدف الى وضع مؤتمر القمة العربية القادمة أمام 
  (58)واقع يتعذر معو الوصول الى حل لموضع المبناني"

أستجابت الجامعة الى طمب ياسر عرفات وقامت بعقد  5865تشرين األول  57وفي 
مصغرة في المممكة العربية السعودية حضرىا رؤوساء خمس دول ىي مصر والسعودية قمة 

وسورية والكويت ولبنان فضاًل عن وجود رئيس منظمة التحرير الفمسطينية وقد توصل 
نياء القتال في  تشرين األول وتشكيل قوة ردع  15المجتمعون الى قرار وقف أطالق النار وا 

يم إنياء القتال فضاًل عن تكوين لجنة تتألف من الكويت جندي ميمت 21عربية مكونة من 
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والسعودية وسورية تقوم بالتنسيق مع رئيس الجميورية المبنانية تيدف الى تطبيق بنود أتفاق 
القاىرة مع ضرورة أحترام منظمة التحرير الفمسطينية لسيادة الجميورية المبنانية وعدم التدخل 

تشرين  15اع لم تيدء أذ تم عقد قمة عربية أخرى في في شؤنيا الداخمية، اال إن األوض
األول نتيجة المواجيات التي حدثت والمشادات بين اليساريين التقدميين واليمين المسيحي، أ 
أتيم اليساريين التقدميين الجبية المبنانيين بالتحالف مع إسرائيل أما اليمين المسيحي أنتقد 

النظر في التعايش المبناني، واستنادا عمى اتفاقيتي  الوضع الداخمي في لبنان وطالب بإعادة
الرياض والقاىرة فقد منحت رئيس الجميورية المبناني سالحًا قويًا إلنياء األوضاع السيئة عن 

 .(48)طريق استعمال قوات الردع العربية لتحقيق السالم
مدارس عاد اليدوء النسبي الى بيروت، إذ ُفتحت الشوارع وال 5866وفي مطمع العام 

ُعقد  5866كانون الثاني  12 :15والمصارف وبدأت الحركة التجارية بالتحسن، وخالل المدة 
مؤتمر) سيدة البير( والذي ناقش إختالف وجيات النظر بين الرئيس المبناني آلياس سركيس 
والجبية المبنانية إال أن أالختالف لم ينتيي وىذا ماعبرت عنو الجبية المبنانية من خالل 

 راتيا:قرا
ستبدالو  5832العمل عمى إصالح النظام السياسي القائم عمى ميثاق  .5 وا 

 بنظام المركزي، إذ تستطيع كل طائفة من الطوائف المبنانية معالجة شؤونيا.
 العمل عمى توزيع الفمسطينيين المقيميين في لبنان عمى باقي الدول العربية. .1
المسيحية في بيروت  التحفظ عمى التواجد السوري والعسكري في المناطق .2
 . (51)واألشرقية

ُأغتيل كمال جنبالط زعيم الحركة الوطنية  5866وفي السادس عشر من آذار 
ومؤسس الحزب التقدمي االشتراكي وأحدث إغتيالو توتر كبير في لبنان، وأُتيم المسؤول 

و أبنو وليد العسكري السوري في جبل لبنان العقيد أبراىيم حويجي بعممية قتمُو وىذا ما عبر عن
" إن السوريين أستخدموا شعارات العروبة من أجل اإلستيالء عمى جنبالط في القول : 

وعمى أثر ذلك خرج عدد كبير من الدروز لمثأر لمقتل زعيميم والمطالبة بالقصاص لبنان", 
عنو وأثناء خروجيم أصطدموا بالمسيحيين في منطقة الشوف مما آدى الى مقتل أكثر من مئة 
وأربعون مسيحي فأدى ذلك الموقف الى تدخل القوات السورية وقوات الردع العربية إلنياء 
النزاع لكن قوات الردع العربية بدأت باألنسحاب بسبب تسمط القيادات السورية عمييا، إذ 
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تاركة  5866أنسحبت القوات السودانية واألماراتية والسعودية في الثامن والعشرين من آذار 
 .(55)طرة القوات السورية التي تنفذ سياستيا في لبنان بأسم الشرعية العربيةلبنان لسي

أبدى المكون المسيحي المبناني تخوفو من ىيمنة سورية عمى األوضاع العامة في 
 (51)لبنان فسعت الى إنشاء عالقات طيبة مع إسرائيل، أذ تم أنشاء جيش لبنان الجنوبي

بدأ بشن ىجمات عمى مواضع منظمة التحرير الموالي ألسرائيل  وبدعم مالي منيا و 
الفمسطينية في الجنوب المبناني، وردًا عمى ذلك قامت القوات السورية بقصف بيروت الشرقية 
المسيحية فضاًل عن عقد صمح بين الرئيس السوري حافظ االسد ورئيس منظمة التحرير 

اًل، أذ شنت القوات الفمسطينية بيدف التصدي ألي ىجوم إسرائيل محتمل وىذا ماحصل فع
 .(52)بطمب من المكون المسيحي 5866ة غارات عمى لبنان في أيمول االسرائيمي

ة عمى لبنان مما أدى االسرائيميظمت القوات السورية عمى إستعداد كبير بعد الغارة 
حدث  5867شباط  6الى حدوث إشتباكات متفرقة بين القوات السورية والمبنانية، ففي 

قتياًل معظيم من السوريين، فدفع ذلك  21طرفين راح ضحيتو أكثر من إشتباكات بين ال
بالغو بأن  الموقف الرئيس المبناني ألياس سركيس لإلتصال بالرئيس السوري حافظ األسد وا 

" أن الحادث في منتيى الخطورة, ماحدث بين البمدين ىي مؤامرة ضد لبنان وأضاف قائاًل: 
تباكًا بل مجزرة, إنو فخ مقصود نصب لمجيش لم أكن مدركًا لخطورتو فيو ليس إش

السوري, وليس حادثة عرضية, ولن أتساىل فييا وال أستطيع الصفح عن الذين يطمقون 
، في غضون ذلك حدثت صدامات آخرى في قرية )باّل( شمال لبنان ثم النار عمى جنودي"

الجيش  بين القوات السورية ووحدات في 5867شباط  56تبعو صدامات الفياضية في 
المبناني عمى أثر قيام عناصر سورية بوضع حاجز تفتيش أمام مدخل الثكنة العسكري المبنانية 
مما أدى الى إطالق نار من قبل الوحدة المبنانية تجاه الحاجز العسكري السوري فدفع القوات 

 . (53)السورية الى مياجمة الثكنة باألسمحة الخفيفة والثقيمة
ة عممية أجتياح واسعة عمى الجنوب االسرائيميلقوات نفذت ا 5867آذار  4وفي 

كيمو متر بيدف الحد من العمميات  511" عمى طول الجبية الميطانيالمبناني عرفت بعممية " 
% من مساحة لبنان وتمثمت تمك 8الغذائية الفمسطينية في لبنان، فبسطت نفوذىا عمى 

وجزين وحاصبي ونتيجة ليذا المناطق في أقضية صور وبيت جبيل ومرجعيون والنبطية 
 .  (54)األحتالل ىجر العديد من سكان الجنوب بيوتيم
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لقد حرص الكيان الصييوني عمى عدم التعرض لالراضي التي يسيطر عمييا 
السوريين بعدما أعمى األسرائميون أنيم لن يتحرشوا بالجيش السوري عمى الرغم من وجودىم 

الى منطقة الدامور بدأ الجيش  االسرائيميغربي مدينة جزين، ولكن عند وصول الجيش 
بقصف المدنيين بالطائرات فرّد الجيش السوري عمى ذلك القصف بالصواريخ عمى  االسرائيمي
ة، كما أعتبرت القيادة السورية وعمى لسان عبد الحميم خدام وزير خارجيتيا االسرائيميالطائرات 

ب المقاومة ودفعيا بأتجاه الشمال إن أسرائيل تسعى الى تصفية القضية الفمسطينية وضر 
لتكون في موقع الصدام مع الجيش المبناني وىي بذلك تسعى ألستدراج الجيش السوري ليكون 
طرفًا بيذه المعركة، كما أعمن وزير األعالم السوري أحمد أسكندر " أن العالقات السورية 

وأن العدو مشترك ويجب الفمسطينية لم تتأثر وأن العالقة تحكميا منطمقات مبدئية واضحة 
مجابيتو والتصدي ضمن لو ضمن جبية واحدة متراصة وىذه العالقات متطورة وستزداد تطورًا 
الى مافية القضية العربية، وقد جاءت تصريحات رئيس منظمة التحرير الفمسطينية ياسر 

فيا دق ة ىداالسرائيميعرفات متناغمة مع خطاب وزير األعالم السوري أذ أعمن أن المؤامرة 
 .(55)أسفين التفرقة بين األشقاء العرب فمسطين ولبنان وسورية

ويتدخل مجمس األمن الدولي وأرسالو لقوات أممية الى الجنوب المبناني بيدف إعادة 
الشرعية المبنانية الى األراضي الى أحتمتيا أسرائيل وبوصول تمك القوات أنسحبت إسرائيل من 

لبنان الجنوبي لمقيام بميمة حماية القرى المسيحية من المقاومة األراضي المبنانية تاركة جيش 
 .(56)الفمسطينية

عندما أغتيل سفير أسرائيل في  5871باتت األوضاع متوترة في لبنان حتى عام 
حزيران بعد خروجو من فندق دوتشتر من قبل مجيولين ألقوا النار  2لندن شالوم أرغغون في 

ائيل من ىذه الحادثة ذريعة وقامت بشن ىجوم عمى منظمة عميو وأردوه قتياًل فأتخذت إسر 
التحرير الفمسطينية في لبنان وكانت تسعى إسرائيل من إعتدائيا ىذا عمى أمرين ميمين أوليما 
سحق منظمة التحرير الفمسطينية وثانييما محاصرة سوريا، وفي السادس من حزيران عام 

حتالل الشريط الحدودي ومن ثم اليجوم عمى لمبنان فقاموا بإ االسرائيميبدأ الغزو  5871
العاصمة بيروت الغربية وقد أطمق الصياينة أسم )عممية السالم من أجل الجميل( عمى ىذه 

 العممية وقد قسمت الى ثالث مراحل: ىي 
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حزيران وتيدف الى التصادم مع القوات  52 -5المرحمة األولى وتبدأ من  .5
 مة بيروت.السورية حال دخوليا من بوابات العاص

آب وتيدف الى عممية التواصل  11 -حزيران 53المرحمة الثانية وتبدأ من  .1
مع الكتائبيين في ضواحي بيروت لغرض إعطاء معمومات عن الوضع فييا والتعزيزات 

 السورية في سيل البقاع.
آيمول وخالل ىذه المرحمة ُأنتخب  17 -آب 12المرحمة الثالثة وتبدأ من  .2

لمبنان والذي ُأغتيل بتحريض من سوريا فعمد آتباعو لمتعاون مع إسرائيل  بشير الجميل  رئيساً 
والدخول عمى مخيمات الفمسطينيين في صبرا وشاتيال وقامو بعمميات ثأر وحشية أىتز العالم 

 . (57)كمو تجاىيا
فضاًل  61دبابة من طراز ت 72طائرة وأكثر من  11خسرت سورية في ىذه المعركة 

عن األرواح التي زىقت في المعركة وبدأت باألنسحابات داخل األراضي المبنانية كأنسحابو 
من مرتفعات عالية  تاركة بعض العناصر التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية في بحمدون، 

نسحاب المواء  الردع العربية السورية من كل الشريط الساحمي جنوبي بيروت، كما  قوات 74وا 
دمشق الدولي األمر الذي سمح  -جرى دفع الوحدات السورية الى الخمف عمى طريق بيروت

باألنتشار عمى الخط  األخضر الذي يقسم لبنان، ومع تقدم الجيش  االسرائيميلمجيش 
واألنسحاب وقد عزت القيادة السورية سبب  وافقت سوريا عمى وقف إطالق النار االسرائيمي

في  Philip Habibإنيزاميا من المعركة الى الدور األمريكي عبر مبعوثيا فيميب حبيب 
خداع القيادة السورية آثناء المعركة أذ حددت القيادة السورية الدور  الذي لعبو المبعوث 

 األمريكي باألدوار التالية:
حبيب دور الخداع عندما أبمغ الرئيس مارس المبعوث األمريكي فيميب  .5

 السوري  حافظ األسد بأنو ليس في نية إسرائيل األشتباك مع الجيش السوري.
أقترح قرار وقف إطالق النار عمى الطرفين وقد التزمت بو سورية في حين   .1

 لم تمتزم إسرائيل بو.
بعين أبمغ المبعوث األمريكي القيادات السورية بأن إسرائيل لن تتجاوز األر  .2

كيمو من األراضي المبنانية في عممية األجتياح في حين أستولت عمى أراضي كثيرة بل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                             (58)وصمت الى القصر الجميوري المبناني
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 األستنتاجات
بل قبل ذلك  5864عمى ما يبدو ان الحرب االىمية المبنانية ،لم تبدأ في عام  -1

التاريخ من خالل محاولة بعض األحزاب السيطرة عمى الوضع داخل لبنان، وكذلك كان 
أذ أستغل الوجود الفمسطيني لتأسيس لمتواجد الفمسطيني دور ميم في إطالة آمد الحرب األىمية 

منظمات وجيوش مسمحة كان ىدفيا األساس محاربة الكيان الصييوني ولكنيم أنحرفوا عن 
اليدف األساسي وتدخموا في تمك الحرب لصالح أطراف معينة وبذلك خسروا الكثير من 

إن دخول مقاتمييم في حرب ال ناقة ليم فييا وال جمل، ولعل الكثير من المذكرات ذكرت 
الفمسطينيين في القتال أثناء الحرب األىمية الممبنانية كان معد لو من قبل الدوائر االستخبارية 

بعادىم عن ىدفيم األساسي.  بقصد إضعافيم وا 
عمل حزب الكتائب المبناني عمى تغذية الوجود العسكري المسيحي الماروني  -1

مسمحين لألطراف المبنانية األخرى، في لبنان تحسبًا لممستقبل وخاصة بعد إزدياد أعداد ال
 وأعتقد الحزب إن إمتالكو لألسمحة واألعتدة سوف يضمن لو التفوق في أي معركة.

لم ينتبو حزب الكتائب الى ردة الفعل العربية والسيما إن العرب أغمبيتيم  -2
 مسممين، وقد تفاجئا بالموقف العربي ضد توجيات حزب الكتائب.

في حين إن  االسرائيمي -عمى الدعم األمريكي ادباالعتمبالغ حزب الكتائب  -3
 تمك األطراف كانت تعمل عمى زيادة الفرقة بين المبنانيين.

طموح سوريا بالسيطرة عمى لبنان رغبة من الحكومة السورية بأن يكون لبنان  -4
إحدى ضواحي سوريا، وليذا لم تشجع سوريا التدخل العربي أو أية وساطة لغرض تسوية 

 اني الداخمي لعمميا أن تسوية النزاع سيؤثر سمبيًا عمى سوريا.النزاع المبن
وقوف سوريا مع المسيحيين في بداية الحرب األىمية المبنانية ساىم كثيرًا  -5

 خاصة أن عالقاتيم مع المسيحيين لن تنقطع. يناالسرائيميوسيل تدخل 
سوري بل لم يكن لمدول العربية موقف قوي وموحد تجاه الحرب األىمية والتدخل ال

 أكتفوا بالشعارات وعقد األجتماعات بدون فائدة.
  االحاالت
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–5864عبد السالم محمد ميدي السعدي، الدور الدبموماسي لمجامعة العربية في الحرب االىمية المبنانية  (5)

 .45، ص1118، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، معيد التاريخ العربي والتراث العممي،5878
، مصر العربية لمنشر والتوزيع، 5864 – 5847في لبنان  عبد السالم محمد السعدي، التطورات السياسية (1)

 .175 – 568، ص1151القاىرة، 
في قضاء كسروان بمبنان، تمقى  5812فؤاد شياب / عسكري ورجل دولة لبناني، ولد في بمدة غزير عام  (2)

ب ، شغل مناص5827عمومو االولى في بيروت وتخرج من المدرسة الحربية في حمص ثم في باريس عام 
، توفي 5853وأستمر حتى عام  5847عديدة في الجيش المبناني، أنتخب رئيسًا لمجميورية المبنانية في أيمول 

، المؤسسة العربية لمدراسات 3، لممزيد ينظر عبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسة ج5862في نيسان عام 
 .557والنشر، بيروت ، ص

وتمقى عمومو في لبنان وفرنسا،  5811ولد في دير القمر عام  كميل شمعون/ سياسي ورجل دولة لبناني، (3)
، 5828، أنتخب نائبًا عن جبل لبنان عام 5812درس الحقوق في كمية الحقوق الفرنسية في بيروت عام 

، 5847وحتى  5841، أصبح رئيسًا لمجميورية عام 5832ولمداخمية عام  5827عًين وزيرًا لممالية عام 
 .541، ص4د ينظر: المصدر نفسو،جلممزي 5876توفي عام 

 .111، ص1151دار النفائس، بيروت،  ،5طمحمد رفيق الطيب، العالم العربي والتحديات المعاصرة، (4)
، ىو 5865ولغاية  5861، وأصبح رئيسًا لمجميورية 5851سميمان فرنجية، ولد في لبنان في زغرتا عام  (5)

تربطو عالقات طيبة مع الرئيس السوري حافظ االسد،  حكومات، 6من عائمة مارونية، شيد حكمو تولي 
 ، لممزيد ينظر:5881توفي في زغرتا عام 

 .552، ص 5887مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة،  ،5ط صالح العقاد، المشرق العربي المعاصر،(6)
-5864المبنانية عبد السالم محمد ميدي السعدي، الدور الدبموماسي لمجامعة العربية في الحرب األىمية  (7)

 .52، المصدر السابق، ص5878
 .265، ص1116دار النيضة العربية، بيروت، ،1طحسان حالق، قضايا العالم العربي،  (8)
 .555 -552،ص5865بيروت،  ،5ط ،5865 -5864نصار غميمة، أسباب واسرار الحرب المبنانية  (51)
 
 .583، المصدر السابق، ص 5864 -5847ان عبد السالم محمد السعدي، التطورات السياسية في لبن (55)
 – 5861معد صابر رجب، التأثيرات االقتصادية والطائفية والحزبية في االوضاع الداخمية المبنانية  (51)

 .251، كمية اآلداب، جامعة تكريت، ص1151في حزيران  55، مجمة آداب الفراىيدي، العدد 5864
من الوجود السياسي والعسكري الفمسطيني في لبنان  سمير يوسف ابو الحصين، الموقف السوري  (52)

 .26، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، غزة، كمية االداب والعموم االنسانية، ص5876 -5864
 .584،ص، المصدر السابق5864- 5847عبد السالم محمد السعدي، التطورات السياسية في لبنان  (53)
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 - 5864الدور الدبموماسي لمجامعة العربية في الحرب االىمية المبنانيةعبد السالم محمد السعدي،  (54)

 .65، المصدر السابق، ص5878
عمى  5825حزب الكتائب : وىو أحد أبرز االحزاب السياسية المبنانية تأسس كحركة قومية سياسيةعام  (55)

، شكل 5847حداث ووقف مع الرئيس كميل شمعون في أ 5841يد بيار الجميل، أصبح حزب سياسي عام 
الحمف الثالثي مع حزب الوطنين االحرار والكتمة الوطنية متحصاًل عمى مقاعد خالل  5857الحزب عام 

 .418 -416، المصدر السابق، ص1، لممزيد ينظر: عبد الوىاب الكيالي،ج5857االنتخابات لعام 
 .111المصدر السابق، ص ،5864 -5847عبد السالم محمد السعدي، التطورات السياسية في لبنان  (56)
أسرائيل(،  –( ودور دول الجوار فييا )سورية 5878-5864فوزية طرشي، الحرب االىمية المبنانية) (57)

 .25، ص1153-1152بسكرة، الجزائر، -رسالة ماجستير )غير منشورة( جامعة محمد خيضر
 .26المصدر نفسو، ص (58)
 .27 -26المصدر نفسو، ص (11)
 .544 -542در السابق، صنصار غميمة، المص (15)
، أطروحة دكتوراه )غير 5864 -5847سعد نصيف جاسم الجميمي، التطورات السياسية في لبنان  (11)

 .  583، ص 1113منشورة(، المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية،
 .5864آذار  6في  51351لممزيد ينظر صحيفة النيار، بيروت العدد  (12)
 .  28سمير يوسف ألو الحصين، المصدر السابق، ص (13)
 .28فوزية طرشي، المصدر السابق، ص (14)
، أطروحة 5875-5855السورية  -جبار درويش جاسم ال بطيخ الشمري، العالقات السياسية المصرية (15)

 . 582، ص1118جامعة بغداد، ،كمية التربية ابن رشد ،دكتوراه )غير منشورة( 
، رسالة 5871 -5864فتحي جمعة حميد، موقف الجميورية السورية من الحرب األىمية في لبنان احمد  (16)

 .48، ص 1151 ،جامعة الموصل ( كمية التربية،ماجستير ) غير منشورة
غير )، أطروحة دكتوراه 5864 -5847السورية  –أنوار سعدون نجم، العالقات السياسية المبنانية  (17)

 .221 – 225، ص1154جامعة بغداد، ة لمبنات ،كمية التربي، (منشورة
، ىو البطريرك الرابع والسبعون، ولد في عين آبل، خريج معيد  5883- 5816البطريرك بولس خريش (18)

، وأنتخب بطريركًا في الثاني 5841روما الماروني، ّعين  أسقفًا لمطرانية صيدا في الثامن والعشرين من أب 
، ثم قدم إستقالتو من البطريريكة في الخامس 5872في الثامن من شباط  ، ثم كرديناالً 5864من شباط 

 .222، لممزيد ينظر: المصدر نفسو، ص5874والعشرين من تشرين الثاني 
 في  5817موسى الصدر/ عالم دين ومفكر وفيمسوف وسياسي وزعيم دين شيعي، ولد عام  (21)
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 .332، ص5عبد الوىاب الكيالي، المصدر السابق، ج
 .226أنوار سعدون نجم، المصدر السابق، ص (25)
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 . 541، ص1. لممزيد ينظر عبد الوىاب الكيالي، ج1111. عارض إتفاقية كامب ديفيد وتوفي عام 5865
 31سمير يوسف أبو الحصين، المصدر السابق. ص (23)
 . 41فوزية طرشي، المصدر السابق، ص (24)
، مجمة جامعة 5878 -5864الحرب االىمية المبنانية محمد عمي محمد تميم، المممكة العربية السعودية و  (25)

 .513، ص 1152في آب  7تكريت لمعموم االنسانية، العدد 
 .555المصدر نفسو، ص (26)
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السياسي والعسكري في إطار واحد أثر اليزائم التي األىمية المبنانية بعد أن قررت ىذه القوى أن توحد نشاطيا 
 4الحقتيا بيا القوات المشتركة ) المقاومة الفمسطينية والحركة الوطنية المبنانية(، أعمن عن تشكيميا في 

وكانت تضم في قياداتيا الرئيس سميمان فرنجية وكميل شمعون وبيار الجميل وشربل القس  5865حزيران 
ارونية ولمجبية قوات عسكرية وقيادة تنظم كافة التنظيمات المسمحة لمممزيد ينظر: عبد رئيس الرىبانيات الم
 .32، المصدر السابق، ص5الوىاب الكيالي، ج

 .584جبار درويش جاسم ال بطيخ الشمري، المصدر السابق، ص (36)
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جيش لبنان الجنوبي، مجموعة مسمحة مكونة من جنود وضباط مسيحيين وبعض المممين المنشقين عن  (51)

الحدودية مع أسرائيل وكانت ، وتمركز في المنطقة 5865الجيش المبناني من أبناء القرى الجنوبية تأسس عام 
ديا يتحت قيادة سعد حداد وبوفاتو ُعّين أنطوان لحد مسؤول ليذا الجيش، لممزيد ينظر: ويكب
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