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 الممخص 

ـ 9656 أيموؿ 03في شكل اتفاؽ الطائف الذؼ عقد في المممكة العربية السعودية 
ى أنيواثر عمى مجمل األوضاع ىناؾ، إذ  سياسي،لبناف وال تاريخفي  تاريخيا   منعطفا  

وخسائرىا الجسيمة في األرواح   امتازت بعنفيا وشراستيا ،سنو 91 لمدة حربا  استمرت 
 في ىذا االتفاؽ مف خالؿورئيسا  ميما   دورا   ةممممكة العربية السعوديكاف ل ممتمكات،وال

وذلؾ لما تحتمو   ،بالقيادات المبنانية الرسمية وغير الرسمية تصاالتيااو مكثفة ال وساطتيا
بالثقة مف  الجديرةدولية ال تياومكان ،ة السياسية العربية مف جيةمف تأثير كبير في الساح

فقد أولت المممكة العربية السعودية اىتماما بالغا بالقضايا العربية بشكل عاـ  ،جية أخرػ 
، شكل غطاء د دولي كبيريمؤتمر بدعـ وتأيالحضي ، إذ وبالقضية المبنانية بشكل خاص

عمى االنتقاؿ مف حالة الحرب واالقتتاؿ الداخمي ذات كافيا لتنفيذ بنوده، ومساعدة لبناف 
 اإلبعاد والتأثيرات اإلقميمية والدولية إلى حالة السمـ األىمي .

  

 

 م.م. زينب شاكر عبد الرزاق    

 البصرة   جامعة/  مركس دراشات البصرة واخلليج العربي  
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The Taif Conference in 1989 in shadow of international 

support 

 

 

    

Abstract 

The Taif Agreement, which was held in the Kingdom  of Saudi 

Arabia in 1989AD, constituted a historical turning point in the 

political history of Lebanon  and  effected inall its    situations ,the  

agreement   ended awar that lasted for 14 years, characterized by its 

violence, ferocity and heavy losses in lives and property. The 

Kingdom of Saudi Arabia had an important and main role in this 

agreement through, Its intense mediation and its contacts with 

official and unofficial Lebanese leaderships, due to the great 

influence it occupies in the Arab political arena on the one hand, 

and its trustworthy international position on the other hand, the 

Kingdom of Saudi Arabia has paid great attention to Arab issues in 

general and the Lebanese issue in particular. With great 

international support With regional and international                       

dimensions and influences to the state of civil peace  

 

 

Assist. Lect . Zainab Shakeir Abdl Razzaq  

Basra and Arab Gulf Studies Center / University of  Basrah   

 



                                                                      

 559 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ممحق

 م في ظل الدعم الدولي9989مؤتمر الطائف عام  

 المقدمة 
ـ وحتى 9642أولت المممكة العربية السعودية منذ اندالع الحرب األىمية المبنانية سنة 

اىتماما  كبيرا  مف اجل إيجاد الحموؿ المناسبة إلعادة االستقرار والسالـ ـ، 9656نيايتيا في عاـ 
لمبنانية وذلؾ في لبناف، والحفاظ عمى وحدتو وأمنو واستقاللو، وجاء االىتماـ السعودؼ بالقضية ا

وصعوبتيا وتعقيدىا وارتباطيا ارتباطا  وثيقا  بالقضية الفمسطينية  المدةألىميتيا خالؿ تمؾ 
والصراع العربي اإلسرائيمي، في وقت كانت المممكة العربية  السعودية الدولة األبرز في تمؾ 

ساندة الدوؿ المرحمة وتؤدؼ دورا متوازنا فيما يخص القضايا العربية لذلؾ حضيت بدعـ وم
 الكبرػ . 

ـ في ظل الدعـ 9656ئف عاـ لذا أرتا الباحث إف يكوف عنواف بحثو ) مؤتمر الطا
(، وذلؾ مف اجل تسميط الضوء عمى مؤتمر الطائف الذؼ تبنتو المممكة العربية السعودية الدولي

دولية عمى أراضييا وبمساعييا الحثيثة مف اجل إنجاحو، فضال عمى التأكيد عمى المواقف ال
 الداعمة لو وأىميا الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا .

في كتابة بحثو عمى المنيج التاريخي الوصفي الذؼ يعتمد عمى  وقد اعتمد الباحث
تسمسل اإلحداث في الزماف والمكاف  الف موضوع البحث عبارة عف جممة مف إحداث ومواقف 

 كماؿ جميع عناصرىا .تاريخية تبقى غامضة وال تتضح معالميا إال باست

في حيف اعتمد البحث عمى العديد مف المصادر الميمة كاف في مقدمتيا كتب المذكرات 
لسياسييف لبنانييف عاصروا تمؾ الحقبة منيا كتاب قصتي مع الطائف لجورج سعادة رئيس حزب 

في واشنطف الكتائب المبناني، وكتاب الضوء األصفر السياسة األمريكية تجاه لبناف لسفير لبناف 
عبد هللا بو حبيب، وكتاب االنقالب عمى الطائف لوزير الدفاع المبناني البير منصور، ىذا 

لممؤرخ عبد الرؤوؼ  9663-9642فضال عف كتاب حرب لبناف تفكؾ الدولة وتصدع المجتمع 
 سنو الذؼ ال يقل أىمية عف المصادر السابقة .
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ؿ نبذة عف األسباب الداخمية تالف البحث مف ثالث مباحث، تناوؿ المبحث األو 
والخارجية لمحرب األىمية المبنانية مع بياف ابرز اإلحداث التي شيدتيا مراحل الحرب األىمية 

ـ( والموقف الدولي 9656-9655المختمفة، كما تناوؿ أزمة السياسة في لبناف خالؿ المدة )
ة والدولية لعقد مؤتمر منيا، أما المبحث الثاني فقد خصص لشرح مفصل عف التحضيرات العربي

الطائف مف خالؿ مؤتمر الدار البيضاء ومساعي المجنة العربية الثالثية العميا في تذليل 
الصعوبات التي سبقت عقد المؤتمر، أما المبحث الثالث فقد فقد جاء لتسميط الضوء عمى مؤتمر 

المتنازعة مف الطائف وما دارت مف مناقشات حوؿ وثيقة الوفاؽ الوطني، ومواقف اإلطراؼ 
األزمة المبنانية، كما تضمف شرح لمضموف اتفاؽ الطائف، والتأيد الدولي الذؼ حضي المؤتمر 

 بو .

 والموقف الدولي   9988المبحث األول :  أزمة السياسة في لبنان عام 

ـ، إلى أزمة سياسية وعسكرية حادة كانت 9655تعرضت لبناف في شير أيموؿ مف عاـ 
ـ في 9656ما رافقيا مف تداعيات عسكرية في انعقاد مؤتمر الطائف عاـ سببا  مباشرا  مع 

المممكة العربية السعودية، وتعد ىذه األزمة المرحمة األخيرة مف مراحل الحرب األىمية التي 
ـ قبل انعقاد المؤتمر، وعميو البد لنا مف نبذه عف األسباب 9642شيدتيا لبناف منذ عاـ 
 عاـ. 91شعمت نار ىذه الحرب التي استمرت الداخمية والخارجية التي أ

 أوال: نبذه عن األسباب الداخمية الخارجية لمحرب األىمية في لبنان 

ا وشراستيا استمرت شيدت لبناف في منتصف السبعينات بداية حرب أىمية امتازت بعنفي
في ، وكمفت لبناف خسائر كبيرة في األرواح والممتمكات، فضال  عف تدمير ـ9656حتى عاـ 

نما كانت ناتجة مف أسباب داخمية  البنى التحتية ، لـ تكف ىذه الحرب في لبناف وليدة المحظة، وا 
، ولعل مف أىـ ىذه األسباب طبيعة النظاـ السياسي والتكويف الطائفي (9)وخارجية عديدة

بر والحزبي، الذؼ انبثق منو النظاـ المبناني مف توازف دقيق لحماية أوضاع اجتماعية طائفية ع
ـ، المعقود بيف زعماء البالد خالؿ فترة االستقالؿ الذؼ أعطى 9610عنو بالميثاؽ الوطني لعاـ 

لمطائفة المارونية الحق في رئاسة الجميورية فال يحق ألؼ شخص غير ماروني أف يتولى 
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الرئاسة والذؼ كاف ينفرد بالقرارات المصيرية  بينما أعطى منصب رئاسة الوزراء المقيدة  
 .(2)يات لمطائفة السنية، ورئاسة مجمس النواب لمطائفة الشيعيةالصالح

ولكف ىذا التوازف أصبح ال يعبر عف الظروؼ واألوضاع المستجدة في المجتمع المبناني 
ىذا النص الغير في مكتوب في الميثاؽ الوطني  في الخمسينيات مف القرف العشريف، إذ أثار
باب المبناني المسمـ المتأثر بالمد القومي الذؼ طالب انتقادات مف قبل الطوائف األخرػ مف الش

قادتو بإلغائو ليتسنى لكل قادر عمى تولي المسؤولية الكبرػ إف يرشح نفسو لالنتخابات، بينما 
ظيرت أصوات معتدلة مف المسمميف دعت إلى المساواة بيف رئاسة الجميورية ورئاسة الوزراء 

س الجميورية بالقرارات وال يتجاوز صالحياتو في الوقت والمشاركة في الحكـ بحيث ال ينفرد رئي
الذؼ تكوف فيو صالحيات رئيس الوزراء مقيدة ومفرغة مف محتواىا، حياؿ تمؾ المطالب 
واالنتقادات تمسؾ المسيحيوف بمنصب وصالحيات رئيس الجميورية، واعتبروا إف أؼ تنازؿ 

اسة األخرػ واالمتيازات الطائفية المكرسة يعني تقديـ سمسمة مف التنازالت تتناوؿ المناصب الحس
 .   (0)في أطار النظاـ السياسي الذؼ كاف يحكـ البمد 

ومف األسباب األخرػ الندالع الحرب األىمية في لبناف كاف السبب االقتصادؼ 
واالجتماعي احد أسباب الحرب، فقد تمركزت جميع المصالح االقتصادية في العاصمة بيروت 

ة والشمالية مف لبناف، بينما كانت  األوضاع االقتصادية واالجتماعية متردية في والمناطق الشرقي
، إذ ارتبط الييكل االقتصادؼ المبناني بتقسيماتو القطاعية واختالؿ توزيعاتو يالجنوب المبنان

 . (1)الجغرافية إلى حد كبير باالعتبارات الطائفية والسطوة السياسية 

تقل أىمية عف األسباب الداخمية لمحرب األىمية في لبناف ، أما األسباب الخارجية التي ال
فقد تأثرت لبناف بتصاعد المد القومي في المنطقة العربية ومحاولة جر لبناف إلى التحالفات 

( والوحدة العربية بيف 9643-9622العربية والتي بدأىا الرئيس المصرؼ جماؿ عبد الناصر )
المشاريع الغربية مف جية أخرػ ، األمر الذؼ اثر ـ مف جية والى 9625سورية ومصر عاـ 

 . (2)عمى الداخل المبناني وأحدث االنقساـ في الوالءات
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وفي الوقت نفسو شيدت ستينيات القرف الماضي تصاعد حدة المقاومة الفمسطينية والسيما    
نانية وفي الموجودة منيا داخل األراضي المبنانية ، إذ قامت بعمميات مسمحة عبر الحدود المب

المقابل ردت إسرائيل بسمسمة مف إالعماؿ العدوانية والعمميات االنتقامية في لبناف ، ونتيجة لذلؾ 
أصبح األخير ميدانا لمصراع بيف إسرائيل والمقاومة الفمسطينية الموجودة ىناؾ ، األمر الذؼ 

بناف تعاني منو السيما خمق اثأرا سمبية عمى المجتمع المبناني وعمى الوحدة الوطنية التي باتت ل
مف خالؿ االصطفاؼ الطائفي ، والذؼ انعكس بدوره عمى تقاسـ المصالح ، فضال عف إف لبناف 

 .(3)أصبح ميدانا لتصفية الحسابات ومف ثـ دخل في دوامة العنف

نيساف  90رئيس حزب الكتاب المبنانية في  (4)كانت حادثة محاولة اغتياؿ بيار الجميل
راح ضحيتيا اثنيف مف مرافقيو ىي الشرارة األولى التي أشعمت نار الحرب ، ـ التي  9642عاـ 

إذ ردت ميميشيا حزب الكتائب بالتعرض لحافمة كانت تقل أعضاء مف الجبية الشعبية لتحرير 
فمسطينيا، وبانتشار الخبر سرعاف ما أندلعت  24فمسطيف ، األمر الذؼ أدػ إلى مقتل 

 . (5)فمسطينية والميميشيات الكتائبية في أنحاء المدينة االشتباكات بيف الميميشيات ال

شارؾ في الحرب وحمل السالح إطرافا متنوعة ومتعددة توزعت بيف حزب منظـ وبيف 
تجمع حوؿ شخص، سواء أكاف زعيما لمنطقة أو لعائمة ، وسرعاف ما تكتمت تمؾ اإلطراؼ 

مف  (6)مفاءه في الجبية المبنانية سياسيا وعسكريا في فئتيف متقاتمتيف ىما: حزب الكتائب وح
مف جية أخرػ ، كل منيما حاوؿ فرض سياستو عمى  (93)وأحزاب الحركة الوطنية المبنانية ،جية

البمد معتبرا نفسو ممثال وحيدا لممعسكر الذؼ ينتمي إليو ، ىذا فيما أدػ التورط المتزايد لمنظمة 
الخارجية عمى التدخل ، وخصوصا سورية التحرير الفمسطينية في القتاؿ إلى تشجيع األطراؼ 

سرائيل   .   (99)وا 

ـ،مرت مف خالليا بالكثير مف اإلحداث 9656استمرت الحرب األىمية المبنانية حتى عاـ 
ـ، وىي 9643-ـ 9642العسكرية والسياسية الصعبة كاف أوليا حرب السنتيف خالؿ العاميف 

سكنية وحرب الثكنات ودخوؿ الجيش حقبة اتسمت بالتصعيد والقصف العشوائي لإلحياء ال
، تميا بعد ذلؾ االجتياح اإلسرائيمي لجنوب لبناف حتى نير (92)السورؼ إلى األراضي المبنانية
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ـ لجنوب لبناف لممرة الثانية وكاف أخرىا 9652ـ، واالجتياح اإلسرائيمي عاـ 9645الميطاني عاـ  
 .(90)ـ9655األزمة السياسية التي شيدتيا لبناف عاـ 

مكننا القوؿ ىنا، لقد كاف لتمسؾ اإلطراؼ الداخمية المبنانية المتصارعة كال  بمواقفيا مف ي
ـ، الذؼ أدػ بدوره 9642عممية اإلصالح السياسي قبل إعالف الحرب األىمية في لبناف عاـ 

إلى تدىور الوضعيف االقتصادؼ واالجتماعي ، وتداخل األزمة المبنانية مع القضية الفمسطينية، 
فشل في احتواء األزمة داخميا سببا كافيا لتدخل الدوؿ الكبرػ في حل األزمة المبنانية، التدخل وال

 الذؼ متذبذبا  مبنيا عمى مصالح ذاتيو لكل بمد عمى حساب لبناف. 

 ثانيا : أزمة السياسة في لبنان قبل مؤتمر الطائف

لبناف أميف الجميل  مع اقتراب انتخابات الرئاسة المبنانية ونياية فترة رئاسة رئيس
(، دخمت لبناف مرحمة التأـز واالنقساـ السياسي والذؼ ترافق مع ضغط 91()9652-9655)

األزمة االقتصادية التي شيدتيا لبناف خالؿ تمؾ المدة ، حيث كاف االستحقاؽ الرئاسي قد شغل 
 .(92)الساحة المحمية المبنانية واإلقميمية والدولية

ة في لبناف قد دخمت مرحمتيا العممية عمى اثر القمة العربية كانت االنتخابات الرئاسي
ـ، حيث التقى رئيس لبناف أميف الجميل مع رئيس 9655حزيراف  4المنعقدة في الجزائر في 

لمناقشة اإلصالحات السياسية في لبناف وتشكيل حكومة جديدة والتمييد  (93)سورية حافع األسد 
ذؼ تطمع فيو حافع األسد مف خالؿ ىذه القمة الثنائية إلى لالنتخابات الرئاسية، وفي الوقت ال

العيد الجديد الذؼ يمي عيد أميف الجميل، دىش مف طمب األخير مساعدتو في تشكيل حكومة 
 .  (94)أشير تقريبا 0أيموؿ ،أؼ بعد  20جديدة في حيف إف واليتو ستنتيي في 

تو الى فترة رئاسية ثانية، وسعى مف بعد ىذا المقاء بدا أميف الجميل يتطمع إلى تمديد رئاس
مستشار Faranisuu du gharuin sawafu  سوفور اجل تحقيق ذلؾ بمقاء فرونسوا دوغرو

حزيراف في العاصمة  6في  Francois Mitterrand (95)الرئيس الفرنسي فرونسوا ميتراف 
يد رئاستو لسنتيف الفرنسية باريس، بعد عودتو مف القمة العربية في الجزائر واقترح عمية تمد
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متتاليتيف إضافيتيف والعمل عمى إقناع الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتراف بإجراء اتصاالت مع 
الواليات المتحدة األمريكية والفاتكاف إلقناعيـ بذلؾ، في حيف اعتقد سوفور إف التمديد الميف 

 . (96)الجميل سيتيح لمرئيس المبناني حل األزمة المبنانية 

يف اخذ أميف الجميل يناور عمى القيادات المبنانية والقيادات السورية مطمئنا ومنذ ذلؾ الح
،  فبعد أسبوع مف القمة في الجزائر أوفد أميف (23)إلى الوعد الفرنسي الذؼ قطع لو في باريس

الجميل وزير المالية جوزيف الياشـ إلى العاصمة السورية دمشق الستكماؿ البحث في انتخابات 
رية وتـ االتفاؽ عمى إف يعود الياشـ الحقا إلى دمشق، حامال الئحة بأسماء أربعة رئاسة الجميو 

، ممف يتمتعوف بقبوؿ واسع في أواسط مختمف الفئات المبنانية السياسية  (29)أو خمسة مرشحيف
 . (22)في حيف أكد حافع األسد موقفو مف إف تشكيل حكومة في ىذا الوقت غير ضرورؼ 

أميف الجميل مناقشة مسالة المرشحيف مع قائد القوات المبنانية خالؿ ىذه الفترة عمد 
ـ، 9655تموزعاـ  6قبل متابعة المفاوضات مع سورية والتقى الطرفاف في  (20)سمير جعجع

وبعد دراسة األوضاع السياسية المحيطة باالنتخابات وأسماء المرشحيف لمرئاسة تـ االتفاؽ عمى 
إال إف أميف الجميل ماطل في إرساؿ األسماء التي اتفق (21)اءثالثة مرشحيف واستبعد  ثالثة أسم
 . (22)عمييا مع سمير جعجع إلى سوريا

 (23)في ىذه اإلثناء طرا تطور جديد في الساحة السياسية المبنانية، إذ أعمف سميماف رفنجيو
جيو ـ ، وما إف أعمنت سورية دعميا لفرن9655آب عاـ  92ترشيح نفسو النتخابات الرئاسة في 

بعد إف تأخر أميف الجميل في إرساؿ أسماء المرشحيف، حتى برزت معارضة أمريكية وأخرػ 
مسيحية، إذ أعدت الواليات المتحدة األمريكية إف ترشيحو ىو مشروع فتنو في لبناف واف عيده 
سوؼ يكوف فصال جديدا مف التصفيات، إما المعارضة المسيحية وبشكل أساسي أميف الجميل 

، فعمى الرغـ تناقض مصالح كل واحد منيـ مع األخر، (24)ع والعماد ميشاؿ عوف وسمير جعج
فقد وحدىـ عداءىـ المشترؾ لسيماف فرنجيو عمى ىدؼ واحد، ىو الحيمولة دوف وصولو إلى 

 . (25)رئاسة الجميورية 
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أعضاء مجمس  (26)ـ، دعا رئيس مجمس النواب حسيف الحسيني9655آب عاـ  95وفي        
نواب مسيحييف مف  93نائبا  مسمما  و 02نائبا مف أصل  25ف لعقد جمسة نيابية حضرىا البرلما
، وعمى الرغـ مف كل التحضيرات السورية إلتماـ عقد جمسة النواب النتخاب مرشح 19أصل 

، تمكف تحالف رئيس الجميورية أميف الجميل وقائد القوات المبنانية  (03)الرئاسة سميماف فرنجية 
وقائد الجيش المبنانية ميشاؿ عوف مف تعطيل جمسة مجمس النواب وبمشاركة  سمير جعجع

الذؼ حث نواب المنطقة    Daniel Simpsonالسفارة األمريكية عبر ممثميا دانياؿ سمبسوف 
 . (09)الشرقية عمى مقاطعة الجمسة 

مف الجدير بالذكر ىنا ،كانت سورية تريد إف تكوف ىي الالعب األوؿ في االستحقاؽ 
اإلسالمية ليا، وكانت تصر عمى رئيس لمبالد يشرع  –الرئاسي مستفيدة مف دعـ القوػ الوطنية 

وجود جيشيا في لبناف ويتعيد بإجراء إصالحات في البالد وتنظيـ العالقات المميزة معيا ، أما 
صل الواليات المتحدة التي كانت ال تتجاىل قوة سورية عمى األراضي المبنانية فكانت تريد إف ت

مع األسد إلى تفاىـ حوؿ رئيس جميورية لبناني توافقي، ولكف في الوقت نفسو كانت عمى  
 . (02)استعداد الف تضع العراقيل إماـ أؼ مرشح ال يحظى بمباركتيا 

مف ىنا دخمت الواليات المتحدة األمريكية في تفاىـ مع سورية ، إدراكا منيا إف وصوؿ 
سوؼ يؤدؼ إلى تقسيـ البالد، وليذا السبب زارريتشارد مورؼ  لبناف إلى مرحمة الفراغ الدستورؼ 

Ritshard Murfi   90مساعد وزير الخارجية األمريكية لشؤوف الشرؽ األوسط  دمشق في 
أياـ كانت المفاجئة حيف أعمف عف سحب  0أمريكية استمرت  –أيموؿ، وبعد مشاورات سورية 

، وقد وافقت الحكومة السورية عمى (00)ىرترشيح سميماف فرنجية واستبدالو بميخائيل الضا
األمريكي، تعالت األصوات المعارضة في  –الضاىر، ولكف فور اإلعالف عف االتفاؽ السورؼ 

الجانب الشرقي مف بيروت والتي يسكف فييا القوػ السياسية لمطائفة المسيحية، حيث اعتقدت 
دمشق حامال معو اسميف أو أكثر مما القيادات السياسية المبنانية إف ريتشارد مورفي سيعود مف 

 . (01)يسمح لمقيادات السياسية في لبناف باختيار واحد منيـ 
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استمرت الخالفات عمى الصعيد الداخمي والخارجي حوؿ رئاسة الجميورية المبنانية كل 
حسب مصمحتو حتى أخر ساعات فترة رئاسة أميف الجميل ، التي رفض فييا تسميـ رئاسة البالد 

ـ وفي 9655أيموؿ عاـ  22، فأقدـ في (02)حكومة االنتقالية التي كاف يترأسيا سميـ الحصإلى ال
األخيرة مف رئاستو إلى إصدار مرسوميف أقاؿ في االوؿ حكومة سميـ الحص،  92الدقائق 

وشكل في الثاني حكومة انتقالية عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشيل عوف وعضوية 
ثة بمف فييـ عوف مف المسيحييف والثالثة اآلخريف مف المسمميف، الذيف خمسة ضباط يكوف ثال
، في مقابل ذلؾ توقف اثناف مف الوزراء المسيحييف عف ممارسة (03)رفضوا االشتراؾ فييا

نشاطيما في حكومة سميـ الحص بحجة إف الحكومة ىذه أصبحت منحمة مما زاد مف االنقساـ 
 .(04)الطائفي في البالد 

سـ لبناف خالؿ تمؾ الفترة إلى قسميف، وظيرت إلى الوجود حكومتاف متعاديتاف ىكذا انق
، وتسعى لمحصوؿ عمى اعتراؼ دولي بيا ، فبدأت منذ ذلؾ (05)تدعي كل واحدة لنفسيا الشرعية

الحيف مرحمة انشطار الدولة المبنانية حكومة في الشرقية برئاسة العماد ميشاؿ عوف، وحكومة 
رئاسة سميـ الحص، وترتبة عمى ىذه االزدواجية في السمطة، انقساـ الجيش أخرػ في الغربية ب

دارات الدولة ومؤسساتيا، وتبعيا بعدت أشير فراغ في منصب رئيس المجمس النيابي حسيف  وا 
 . (06)الحسيني النتياء فترة ترأسو، األمر الذؼ أوقف انعقاد المجمس

دولة المبنانية، فتشكمت لجنة سداسية عربية سارعت الدبموماسية العربية الحتواء انقساـ  ال
مف الكويت والسعودية وتونس والسوداف واألردف واإلمارات العربية المتحدة برئاسة وزير خارجية 

مف اجل  (19)وبرعاية أميف عاـ الجامعة العربية الشاذلي القميبي (13)الكويت صباح احمد الصباح
عي ميشاؿ عوف وسميـ الحص والحسيني إلى تونس في تنظيـ االنتخابات الرئاسية المبنانية، فد

، إال أنيا لـ تفمح في جمعيما وبقي (12)ـ في أيطار ميمة توافقية9656أواخر كانوف الثاني عاـ 
كل عمى موقفو، إذ طالب ميشاؿ عوف بعودة بيروت الكبرػ الموحدة وسيطرة الجيش الذؼ يقوده 

لمبالد ، فيما دعا سميـ الحص وحسيف الحسيني إلى عمييا ، كما طالب بإنياء االحتالؿ السورؼ 
 .    (10)تزامف اإلصالحات واالنتخابات الرئاسية وطالبا بضمانات لتعديل الدستور
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ـ إلى إغالؽ المرافئ غير شرعية في المنطقة 9656عمد ميشاؿ عوف في شباط عاـ  
دراجيا في ،سعػيا منو إلػى إنياء حكـ المميشيات والى قمع ا الشرقية المسيحية لقوات المبنانية وا 

، مما أدػ إلى (11)مشروع لتسمـ الجيش والسمطة في سعيػو نحو الشرعية اإلقميمية والدولية
مواجية أولية مػع القوات المبنانية بقيادة سمير جعجع، وبعد كسبو جزئيا القضية، ىاجـ في 

ؾ رد الحزب التقدمػي االشتراكػي وعمػى اثػر ذل (12)الشير التالي المرافئ الخاضعة لسيطػرة الدروز
بمياجمة الجيش المبناني وبدعـ مف الجيش السورؼ، بينما أعمف عوف حرب التحرير ضد الجيش 

ـ، كانت حربا ضد المدنييف بالدرجة األولى، 9656آذار عاـ  91السورؼ المتواجد في لبناف في 
رت الحرب ستة أشير شاركت فييا ، واستم(13)تبادؿ الطرفاف المتحارباف فييا قصفا مكثفا يوميا 

القػوات إلى جانب عػوف وشيدت اعنػف مبارزات مدفعية بيف شطرؼ العاصمة في تاريخ الحرب 
 . (14)األىمية المبنانية كميا

خالصة ماسبق يمكننا القوؿ اف الظروؼ السياسية والعسكرية التي شيدتيا لبناف في 
صالحيا  9655نياية عيد الرئيس المبناني أميف الجميل عاـ  ـ ، ومناورة األخير سياسيا  وا 

وطموحو في نياية المطاؼ إلى التمديد لنفسو لفترة رئاسية ثانية ، مما ترؾ لبناف بدوف رئيس في 
وسط تجاذبات سياسية مختمفة في توجياتيا، سببا كافيا في تدخل الدوؿ الكبرػ في إيجاد 

 اف.    الحموؿ المناسبة في إلنياء الحرب األىمية في لبن

 ثالثا: الموقف الدولي من األزمة السياسية المبنانية  

شغمت األوضاع السياسية والعسكرية المتدىورة في لبناف خالؿ تمؾ الفترة القوػ الدولية، 
حكومات ودبموماسييف ورأؼ عاـ بدراجات متفاوتة، تبعا لمصالح كل دولة والتطور السياسي 

حاد السوفيتي والفاتكاف دوال فاعمة عمى الساحة السياسية واألمني لالزمة  وكانت فرنسا واالت
 . (15)المبنانية، لكف كانت الواليات المتحدة أكثرىـ نفوذا وتأثيرا

جاء الموقف الفرنسي مف األزمة المبنانية نابعا مف أىمية لبناف بالنسبة ليـ إذ يعتبروف 
ـ 9656عمى اثر تفاقـ الصراع عاـ ، و (16)أنيـ السبب الرئيسي وراء تأسيس دولة لبناف الكبيرة

بيف العماد ميشاؿ عوف والقوات المبنانية التابعة لسمير جعجع وبيف مميشيات األحزاب اليسارية 
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واألحزاب المؤيدة لسورية، دفع فرنسا إلى تقديـ مبادرة سممية لحل األزمة المبنانية ، أعمنيا في 
جيتيا دعت فييا إلى وقف وزير خار   Roland Dumasـ روالف دوماس 9656آب  25

إطالؽ النار وفرض حظر عمى وصوؿ األسمحة إلى الفئات المبنانية المتصارعة، يمي ذلؾ 
إجراءات إصالحات سياسية، وفي النياية انسحاب القوات السورية واإلسرائيمية مف لبناف، عمى 

مرىوف بأمريف إف يكوف انسحاب القوات السورية عمى مراحل، إال إف نجاح ىذه المبادرة كاف 
 ميميف:

األوؿ: أزمة الثقة بيف مختمف اإلطراؼ المعنية وىو ما كاف يصعب تحقيقو في تمؾ المرحمة  
 .(23)الحرجة

ـ حل أزمة الشرؽ 9642ثانيا: إف الواليات المتحدة األمريكية كانت تحتكر لنفسيا منذ عاـ  
بنانية تمر عبر واشنطف األوسط جعمت مف فرنسا مبادراتيا الدبموماسية لحل األزمة الم

 . (29)ومصالحيا في الشرؽ األوسط

إما موقف الفاتيكاف تجاه لبناف واألزمة المبنانية فكانت نابعة مف اىتماـ الكرسي الرسولي 
عمى الدواـ بيذا البمد باعتباره معقل المسيحية الكاثوليكية في الشرؽ، وبمد نموذجا يتعايش فيو 

، وعمى ىذا  األساس  تحركت الفاتكاف في (22)وليس سياسيا المسيحيوف والمسمموف اجتماعيا
مختمف المراحل إليجاد حل ليذه األزمة، ويمكف التوقف عند مذكرة كاف قد سمميا مبعوث 

إلى وزير خارجية سورية فاروؽ   Ashyl Sylfstrynyالفاتيكاف الشخصي أشيل سيمفستريني 
 :(20)الشرع تضمنت جممة مبادغ أبرزىا 

د مستقل، ولو ىوية خاصة، ويقيـ عالقات خاصة مع سورية تحددىا اتفاقيات لبناف بم -
 ثنائية .

 انسحاب كل القوات األجنبية مف لبناف . -

 احتراـ تعددية لبناف السياسية ، وحرية الفرد . -

 احتراـ حرية المعتقد الديني، والتعبير، والتعميـ، والممكية الخاصة . -
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عمى المذاىب الثالثة الكبرػ، والمساواة بيف عدد  تثبيت مبدأ توزيع الرئاسات الثالث - 
 النواب المسيحييف والمسمميف، وبيف عدد الوزراء المسيحييف والمسمميف . 

 اعتماد الالمركزية اإلدارية . -

كما عمل الفاتكاف مع الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا مف اجل إخراج القوػ العسكرية 
 . (21)غير المبنانية مف لبناف 

إما موقف االتحاد السوفيتي الذؼ اندرج موقفة مف األزمة المبنانية كجزء مف التنافس مع      
الواليات المتحدة األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط ، واىتماميـ بمبناف عمى وجو الخصوص 
بسبب توجيات بعض الجيات السياسية كالقوة المسيحية والتي تمثل النسبة األكثر في المجتمع 

، وسعت قدر اإلمكاف مف اجل منافسة الوجود األمريكي (22)سيحي نحو أمريكا والدوؿ األوربيةمال
في المنطقة، إال إف  السوفيت لـ يكف باستطاعتيـ تحدؼ المشروع األمريكي  لحل المشكمة 
المبنانية ، بعدما بدأت دولتيـ تضعف مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية ونفوذىا في منطقة 

رؽ األوسط، فسارت السياسة السوفيتية نحو إنياء الوضع المتفجر في لبناف بالتنسيق  مع الش
 . (23)الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا 

إما الواليات المتحدة األمريكية التي تعتبر القوة األكبر بحكـ نفوذىا في منطقة الشرؽ 
سياستيا ومصالحيا الشرؽ األوسط اعتبرت أزمة السياسة في لبناف تنحصر ضمف أيطار 

 أوسطية وىي :

حماية مصادر الطاقة في الشرؽ األوسط ووصوؿ النفط إلى المستيمكيف والييا مف  -
 دوف عائق وبأسعار معقولة .

 حماية إسرائيل وأمنيا ودورىا االستراتيجي المفيد ليا . -

 دعـ األنظمة الموالية ليا في المنطقة وتاميف مصالحيا . -

 . (24)ا السياسي والتجارؼ في المنطقة الحفاظ عمى نفوذى -
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ومف الميـ إف نذكر ىنا، كاف قرار الواليات المتحدة األمريكية لحل أزمة الشرؽ األوسط 
سرائيل ليس اىتماما  بمبناف لكف كاف تمييدا  النتخابات الرئاسة  بالمفاوضات السممية بيف العرب وا 

لعممية باعتبارىا الدولة األكثر تأثيرا  في األمريكية خالؿ تمؾ الفترة، وضـ سورية إلى تمؾ ا
صراره عمى  المنطقة مف الناحية السياسية، وتيديد الجنراؿ ميشاؿ عوف لموضع الراىف اإلقميمي وا 
انسحاب السورييف مف لبناف بالقوة العسكرية  جعل الواليات المتحدة األمريكية تزيد مف مساعييا 

ة، ومف اجل تحقيق ذلؾ كاف البد ليا مف البحث عف مف اجل إيجاد حل نيائي لالزمة المبناني
الدوؿ العربية المعتدلة التي يمكف مف خالليا إف تمعب دورا توافقيا بيف اإلطراؼ المتنازعة في 

منطقة الشرؽ األوسط مف  لبناف وتعتمد عمييا في حميا مف جية، وعدـ اإلخالؿ بمصالحيا في
 . (25)جية أخرػ 

تحاد السوفيتي والفاتكاف تحدؼ القرار األمريكي القاضي بإنياء ولـ يكف بإمكاف فرنسا واال
التقى وزيرا خارجية الواليات المتحدة األمريكية  األزمة المبنانية ألؼ سبب كاف، وألجل ىذه الغاية

ـ، وعمى اثر االجتماع صدر بياف 9656ايار  3مع نظيرة االتحاد السوفيتي في موسكو في 
كاف األوؿ والوحيد في تاريخ الحرب األىمية، وقد تضمف البياف سوفيتي  مشترؾ   -أمريكي 

 كممة ثالث نقاط رئيسية ىي  :  22الذؼ ال يتجاوز عدد كممتو اؿ

 دعوة )الجباريف(الفرقاء المبنانييف إلى إنياء القتاؿ فورا  .  -9

 الطمب مف المقاتميف الجموس إلى طاولة الحوار .  -2

 .(26)ميدة إلنجاح الحوار المطموب تعيد )الجباريف( ببذؿ مساعييما الح -0

 –مف الجدير بالذكر ىنا إف ىذا البياف الصادر مف القيادات السياسية األمريكية 
السوفيتية المجتمعة قد أطمق لفع ) الجباريف( عمى اإلطراؼ المتنازعة في لبناف ربما كاف تعبيرا 

ة أخرػ. كذلؾ يمكننا يدؿ عمى شدة الخالؼ مف جية، واإلصرار عمى إيجاد الحموؿ مف جي
القوؿ إف جميع مبادرات الدوؿ الكبرػ كاالتحاد السوفيتي وفرنسا المعنية بحل األزمة المبنانية 

 كانت جميعيا تحت التأثير األمريكي والمصالح األمريكية.
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 ربية والدولية لعقد مؤتمر الطائفالتحضيرات الع/ المبحث الثاني 

                                  أوال : التحضير لعقد مؤتمر الطائف  

إزاء تأـز الوضع السياسي وما رافقيا مف تداعيات في تدىور الوضع األمني في لبناف 
دعت جامعة الدوؿ العربية بطمب مف فرنسا واالتحاد السوفيتي إلى القياـ بمبادرة مف اجل إيجاد 

يقاؼ المعارؾ العسكرية ب يف اإلطراؼ المتنازعة، لذلؾ حموؿ ترضي جميع اإلطراؼ السياسية وا 
ـ مؤتمر قمة عربية غير عادؼ في الدار البيضاء 9656ايار عاـ  23 – 20عقد في مابيف 

وبعد مناقشة الواقع المبناني، أكد المجتمعوف عمى إف استمرار األزمة المبنانية  (33)بتونس 
تمزيق وحدة وكيانو وتطوراتيا المستجدة والتدخالت الخارجية يضعيا في منعرج مصيرؼ ييدد ب

الوطني أرضا  وشعبا  ومجتمعا ، ويعرض أمنو واستقاللو وسيادتو وعروبتو لمخاطر التجزئة 
 . (39)والتقسيـ، ويمس باألمف القومي لألمة العربية 

لذا أعرب المجتمعوف عف تضامنيـ مع لبناف مف اجل مساعدتو عمى الخروج مف محنتو 
نياء معاناتو الطويمة، وا عادة ا ألوضاع الطبيعية إليو، وتحقيق الوفاؽ الوطني بيف أبنائو، وا 

ومساندة الشرعية المبنانية عمى الوفاؽ ، وتعزيز جيود الدولة إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي وبسط 
السيادة  الكاممة عمى التراب المبناني بيدؼ حماية أمنيا واستقرارىا بقواتيا الذاتية، وبسط سيادة 

لتراب المبناني كافة بيدؼ حماية أمنيا واستقرارىا بقواتيا الذاتية، تمييدا  الدولة كاممة عمى ا
 .  (32)إلعادة أعمار لبناف وتمكينو مف استئناؼ دوره الطبيعي  ضمف األسرة العربية 

ومف ابرز القرارات التي اتخذتيا القمة العربية المنعقدة، ىو تشكيل لجنة عربية ثالثية 
( 31)وممؾ المغرب الحسف الثاني (30)عربية السعودية فيد بف عبد العزيزعميا مف ممؾ المممكة ال

وتـ تعيف األميف العاـ المساعد لمجامعة الدوؿ العربية  (32)ورئيس الجزائر الشاذلي بف الجديد 
ممثال  عنيا وخولت المجنة الصالحيات الكاممة لتحقيق األىداؼ التي ( 33)األخضر اإلبراىيمي
جراء اقرىا المؤتمر لح ل المشكمة المبنانية عمى إف تقـو المجنة باالتصاالت السياسية وا 

االنتخابات الرئاسية وتشكيل وفاؽ وطني عمى أساس إف  يتـ ىذا في مدة أقصاىا ستة 
 .  (34)أشير
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وسرعاف ما تشكمت المجنة العربية الثالثية العميا وانشاة أمانة عامة واختارت مقرا  ليا في 
نة عبر مندوبيا األخضر اإلبراىيمي لوضع الخطوط العريضة لوثيقة الوفاؽ، جدة،  ونشطت المج

ى وزير خارجية سورية فزار بيروت والتقى ىناؾ الفرقاء السياسييف ثـ انتقل إلى دمشق والتق
، وبحث معو نتائج اتصاالتو في بيروت واصفا  إياىا بااليجابية، إال إف استبعاد (35)فاروؽ الشرع

القمة العربية في الدار البيضاء بطمب مف ممؾ السعودية فيد بف عبد العزيز  سورية مف مؤتمر
باعتبارىا طرفا  في الصراع الدائر في لبناف ثـ تشديد المجنة عمى: " تحرير لبناف مف كل ىيمنة 
إقميمية واستعادة سيادتو الداخمية والخارجية " أدت إلى أزمات متواصمة بيف المجنة وسورية التي 

ى تجاىل دورىا ومصالحيا في لبناف بقصف عنيف عمى المنطقة المسيحية وتشديد ردت عم
، وفي المقابل رفض العماد ميشيل عوف الموافقة عمى فتح مطار بيروت (36)الحصار عمييا 

 .( 43)، فتدىور الوضع األمني مجددا   الدولي

ـ 9656تموز  09تعثر عمل المجنة الثالثية في تحقيق أىدافيا لذلؾ أعمنت رسميا  في 
عف وصوؿ ميمتيا إلى طريق مسدود، محممة سورية مسؤولية ذلؾ النيا لـ تظير المرونة 

 .( 49)الكافية ولـ توافق عمى سحب قواتيا أو تحديد جدوؿ زمني لذلؾ 

عندىا اعد القادة الممثميف لمجنة العربية تقريرا  مفصال  عف االتصاالت التي قاموا بيا عف 
يتيـ ومبعوث المجنة األخضر اإلبراىيمي مع اإلطراؼ المعنية بالقضية طريق وزراء خارج

 ،(42)المبنانية داخميا  وعربيا  ودوليا  وأوضح التقرير الذؼ أرسموا نسخا  منو إلى جميع القادة العرب
عمى "وجود توافق بيف كل اإلطراؼ المبنانية حوؿ كل المسائل اليامة، فجميع اإلطراؼ ترغب 

عايش كما تقبل األكثرية باإلصالحات السياسية وبإعادة بناء المؤسسات الحكومية بالسالـ والت
وخاصة بانتخاب رئيس لمجميورية ، كذلؾ رحب الجميع بدعوة مجمس النواب إلى االنعقاد خارج 
األراضي المبنانية "، والقى التقرير المسؤولية عمى سورية بالقوؿ: " رغـ وعود السورييف في فتح 

ور لـ يتحقق شئ مف ىذه الوعود، وأكثر مف ذلؾ استمر الحصار البحرؼ وجرػ طريق العب
تصعيد إعماؿ العنف" وىنا ترػ المجنة كما رأػ وزراء خارجيتيا أنيا تجد نفسيا أماـ طريق 

 . (40)مسدود 
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ويتضح مف خالؿ ذلؾ إف تقرير المجنة ألقى عمى الحكومة السورية فشل المفاوضات    
الداخل المبناني بسبب ترجيح مصالحيا والبقاء عمى نفوذىا داخل لبناف كما والعمل عمى إصالح 

إف عدـ زج السورييف في الحوارات ودعوتيا لمقمة العربية جعميا تعمل عمى إفشاؿ كل ما اقر 
 خالؿ القمة .

عبرت الحكومة السورية عف استيائيا مف تقرير المجنة العربية العميا عبر قصف عنيف 
ساعة أعقبو تصريح لوزير خارجيتيا فاروؽ الشرع جاء فيو :" الجيش  03داـ لمدينة بيروت 

 .(41)السورؼ باؽ في لبناف "

ـ، وبتدخل دولي وعربي عاودت المجنة الثالثية العربية عمميا، 9656أيموؿ عاـ  4وفي 
مف الشير نفسو  قرارا مف سبع نقاط دعت فيو إلى وقف إلطالؽ النار، ورفع  92وأعمنت في 

حصار البحرؼ، وفتح مطار بيروت الدولي، ودعوة المجمس النيابي المبناني إلى االجتماع في ال
أيموؿ في مدينة الطائف السعودية لمتشاور حوؿ وثيقة وفاؽ وطني صاغتيا المجنة العربية  03

الثالثية  بنفسيا، وأعمنت وقف إطالؽ النار في لبناف وتأليف لجنة أمنية، برئاسة األخضر 
ىيمي لإلشراؼ عمى تنفيذ، ورفع الحصار البحرؼ، وفتح مطار بيروت الدولي، واإلشراؼ اإلبرا 

  .(42)عمى وقف إرساؿ السالح إلى لبناف، إذا تعيد الفرقاء  بضماف وقف إطالؽ النار والتقيد بو 

بدأ األخضر اإلبراىيمي ميمتو بعد يوميف مف صدور قرار البنود السبعة ، وكاف الجزء 
إقناع العماد ميشاؿ عوف بالموافقة عمى مشاركة النواب المبنانية المقيميف في  األصعب فييا

المنطقة الواقعة تحت سيطرتو في المؤتمر المزمع عقده في مدينة الطائف ، ولـ يكف عوف 
ليوافق عمى ىذا البياف لوال اتصاؿ ىاتفي تمقاه مف وزير الخارجية الفرنسي روالف دوماس 

Roland Duma   وبعد اجتماع عاـ عقد في قصر بعبدا في (43)قنعو بالقبوؿ بو الذؼ أ ،
 .(44)بيروت بيف العماد ميشاؿ عوف والنواب تقرر بنتيجتو ذىاب النواب إلى الطائف

جاء اختيار المممكة العربية السعودية لعقد اجتماع أعضاء مجمس النواب وذلؾ ألنو لـ 
مبنانية ممكنا  لالعتبارات األمنية التي كانت يكف اجتماع النواب المبنانييف عمى األراضي ال

تشيدىا الساحة المحمية ، فضال  عف إف لبناف كاف يفتقد آنذاؾ إلى موقع أو مقر يمكف اعتباره 
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حياديا يمكف إف يعقد فيو االجتماع الف أؼ منطقة مف المناطق المبنانية األخرػ ستكوف بالتأكيد 
فعل السيطرة األمنية ألحد اإلطراؼ، لذلؾ لـ معرضة لتأثيرات وضغط سياسي أو عسكرؼ ب

اندالع الحرب األىمية  تشيد الساحة السياسية المبنانية مؤتمرات أو اجتماعات بيذا الحجـ منذ
، فارتبطت غالبية مشاريع االتفاقات السياسية بأسماء عدة كمؤتمر جنيف ومؤتمر المبنانية
 . (45)لوزاف

قاد المؤتمر في مدينة الطائف بناء عمى طمب في حيف جاء االتفاؽ الجديد عمى انع
المممكة العربية السعودية رغبة منيا في رعاية مشروع حل األزمة المبنانية التي طالما سعت 
المممكة إلى حل ليا منذ بداية الحرب ، فمـ تكف المرة األولى التي يطرح فييا اسـ الطائف 

ـ، ونقل 9650عقد مؤتمر في الطائف عاـ  كمكاف لمؤتمر لبناني، فقد سبق إف اقترحت المممكة
ىذا المقترح إلى المسؤوليف السورييف، الذيف فضموا  عقده في جنيف أو في لوزاف، إما االقتراح 

ـ لقي ترحيبا  مف جيات محمية في لبناف وجيات خارجية، ذلؾ 9656السعودؼ األخير في عاـ 
ع المبناني أكثر مف الجزائر أو المغرب الف المممكة العربية السعودية تعد نفسيا معنية بالوض

، ولمقبوؿ الذؼ تتمتع بو المممكة عند اغمب الفرقاء (46)شريكتيا في المجنة الثالثية العربية العميا 
المبنانييف، ولمرغبة العربية إلبعاد النواب عف األجواء المبنانية والضغوط التي تواجييـ مف سائر 

دؼ كراعي لموفاؽ ،الحفاظ عمى قرار مؤتمر القمة بإيجاد اإلطراؼ، التأكيد عمى الدور السعو 
الحل في إطار عربي وليس اقرب إلى ذلؾ اإلطار مف المممكة العربية السعودية، ىذا فضال 
نما فييا وجو  تأكيد المسؤولية العربية عف األزمة المبنانية وكونيا ليست لبنانية داخمية محضا وا 

  .(53)أخر يتحمل مسؤولية بعض العرب

مف الجدير بالذكر ىنا يمكف القوؿ إف اجتماع الدار البيضاء وجيود المجنة الثالثية 
العربية العميا رغـ الصعوبات التي واجيتيا في مساعييا إال أنيا نجحت مف خالليا مف تعريب 
األزمة المبنانية وجعمتيا ضمف اإلطار العربي ىذا مف جية، ومنحت لمممكة العربية السعودية مف 

 ؿ اجتماع النواب المبنانييف في مدينة الطائف دورا اكبر مف اجل حل األزمة المبنانية .خال
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 ثانيا : الدعم الدولي لجيود المجنة العربية الثالثية  

شيدت الجيود المبذولة منذ بداية التحضير الفعمي إلنياء األزمة المبنانية دعما  كبيرا  مف 
ة األمريكية وفرنسا والفاتكاف واالتحاد السوفيتي، شكل قبل الدوؿ العظمى كالواليات المتحد

غطاءا  شرعيا  لتحركات الدوؿ العربية التي تبنت حل األزمة المبنانية منذ انعقادىا في العاصمة 
ـ وتشكيل المجنة العربية الثالثية 9656أيار عاـ  23-20التونسية الدار البيضاء خالؿ الفترة 

األزمة والسعي إلى إيجاد الحموؿ حتى التوقيع عمى وثيقة اتفاؽ  العميا مف اجل متابعة معوقات
 ـ . 9656أيموؿ عاـ  03الطائف في 

وجاءت أولى مواقف الدعـ الدولي عندما أعمنت المجنة الثالثية العربية العميا التي تشكمت 
ـ عف إيقاؼ إعماليا بسبب دمشق، 9656تموز عاـ  09في قمة تونس في الدار البيضاء في 

دثت ىذا البياف عف ضجة ودولية، وقامت معظـ الدوؿ المعنية بالشأف المبناني تطالب المجنة أح
، وعقد عمى أثر ىذا القرار اجتماع عاجل في واشنطف بيف وزير خارجية  (59)باستئناؼ عمميا 

ووزير خارجية  المممكة العربية   Jims Baykrالواليات المتحدة األمريكية جيمس بايكر 
سعود الفيصل، وتـ االتفاؽ بنيما عمى إعادة صياغة الموقف العربي حياؿ لبناف   السعودية

بشرط عدـ التعرض لسورية، وقد شكل ىذا االتفاؽ أألساس الذؼ استند عميو مؤتمر الطائف في 
 . (52)أعاد ترتيب الخريطة السياسية المبنانية 

ا  وترحيبا  دوليا  كبير، وجاء في إف استئناؼ المجنة العربية الثالثية إعماليا القى ارتياح
بياف مشترؾ لوزيرؼ خارجية الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي: " نرحب بمعاودة 
ميمة السالـ التي تقـو بيا المجنة الثالثية العربية " وأضاؼ إننا :" ندعو كل اإلطراؼ المعنية 

لقياـ ألقصى ما يمكنيـ لمساندة عمل المجنة بالقضايا المبنانية إلى التجاوب مع ىذه الجيود وا
العربية "، واعتبرت األوساط الرسمية األمريكية إف الدعـ السياسي والدبموماسي العربي والدولي 
لمبناف قد وصل إلى ذروتو، في حيف صرح وزير خارجية فرنسا روالف دوما قائال : " أتمنى بحرارة 

أكد مف إف الحكومة الفرنسية لف تدخر أؼ جيد لدعميا النجاح لجيود المجنة التي تستطيع إف  تت
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في حيف صرح وزير الخارجية لشؤوف الشرؽ األوسط جوف كيمي: "لقد عيدنا في الممف المبناني "
 .(50)إلى المجنة العربية الثالثية "، وكذلؾ أيد البرلماف األوربي جيود المجنة الثالثية

العربية فيما يخص الشأف المبناني، فقد وصل  وتابع المسؤولوف األمريكاف سير المباحثات
ـ المستشار األوؿ في 9656أيار عاـ  03إلى الطائف  منذ اليـو األوؿ النعقاد المؤتمر في 

، ورافقو David Satterfieldسفارة الواليات المتحدة األمريكية في لبناف دايفد ساتر فيمد 
وتولى األوؿ االتصاؿ بأغمبية النواب  Ritshard Jizinaz الدبموماسي األمريكي ريتشارد جزنز

وابمغيـ دعـ الواليات المتحدة لممؤتمر وضرورة خروجو بنتائج ايجابية ، واف وثيقة الوفاؽ 
الوطني المطروحة لمنقاش في الطائف ىي أقصى ما يمكف الحصوؿ عميو، كما أكد لمنواب إف 

لبنود المتعمقة بموضوع السيادة، أؼ الواليات المتحدة ستضمف تنفيذ ىذه الوثيقة، وعمى األخص ا
 . (51)إعادة االنتشار السورؼ حتى البقاع 

سارعت السفارة األمريكية في السعودية إلى توزيع بياف أعربت مف خاللو دعـ الواليات 
المتحدة األمريكية جيود النواب المبنانييف، ودعت جميع اإلطراؼ إلى اتفاؽ يخدـ مصمحة لبناف، 

دعـ الواليات المتحدة األمريكية انسحاب جميع القوات األجنبية مف لبناف وحل كما ذكر البياف 
المميشيات، وخمص البياف إلى القوؿ: " إف جيود لجنة الجامعة العربية أعطت الشعب المبناني 

 . (52)أمال  جديدا ، وىي جديرة بالتأييد التاـ مف المجتمع الدولي " 

أياـ مف  3مدينة الطائف بعد   David Satterfieldوحتى بعد مغادرة دايفد ساترفيمد 
انعقاد المؤتمر إلى قبرص، استأنف اتصاالتو مع بعض النواب الذيف التقي بيـ في الطائف، 
واستمر بمتابعة نقاشات الوثيقة المقدمة في الطائف وبدعـ أمريكي شجع ساتر فيمد النواب عمى 

صل وسفير المغرب في المممكة العربية ، في حيف استكمل سعود الفي(53)الموافقة عمييا 
السعودية اتصاالتيما، إذ التقيا بالسفير الفرنسي في المممكة والقائميف بإعماؿ السفارة البريطانية، 
فضال  عف اتصاليما بالفاتكاف واالتحاد السوفيتي وطمبوا منيما التدخل لدػ حكومتيـ كي تعمل 

 . (54)لمتأثير عمى موقف ميشيل عوف 
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مغ رئيس مجمس النواب المبناني حسيف الحسيني النواب المجتمعوف برسالة مف كما اب 
اإلدارة األمريكية تتضمف وجية نظرىا، وفييا يحظى اجتماع النواب في مدينة الطائف بموافقة 
أمريكية كاممة واف واشنطف تعد إف ىذا االجتماع فرصة كبيرة لحل األزمة المبنانية وعميو بعد 

الدوؿ الكبرػ المعنية فإنيا ستضمف بنوده خاصة لجية االنسحاب الجيشيف  تشاورىا مع بقية
 . (55)السورؼ واإلسرائيمي مف األراضي المبنانية، لذلؾ دعت النواب إلى الموافقة عميو 

مف أالفت إف عمل المجنة العربية الثالثية العميا حضي بدعـ كبير مف قبل الدوؿ الكبرػ 
دة األمريكية مف اجل تذليل الصعوبات التي تحوؿ دوف لقاء النواب وفي مقدمتيا الواليات المتح

المبنانييف في مدينة الطائف، إنما يدؿ عمى مدػ إصرار الدوؿ الكبرػ عمى إنياء الحرب األىمية 
 ـ . 9642في لبناف المشتعمة منذ عاـ 

 الطائف : حدثًا، مضمونًا، موقفاً المبحث الثالث: مؤتمر 

 م 9989أيمول  52الطائف في  مؤتمرأوال : انعقاد 

وتغيب  40نائبا  لبنانيا  مف اصل 32ـ حضر إلى مدينة الطائف 9656أيموؿ عاـ  26في
ثمانية ألسباب سياسية وثالثة اعتبروا مقاطعيف، وبدعـ أمريكي متواصل لممشاركيف في   99

أيموؿ  03المؤتمر، وتأييد سعودؼ الفت عبر تحرؾ دبموماسي في دمشق وبيروت افتتح في 
مؤتمر الطائف بكممة ألقاىا نيابة عف الممؾ فيد بف عبد العزيز،  (56)األمير سعود الفيصل

وتحت شعار: " الفشل ممنوع " كانت ىناؾ إرادة عربية تقضي بالتوصل إلى نتيجة ايجابية 
وقد تسمـ كل مف النواب خالؿ ىذا إلقاء نسخة مف وثيقة الوفاؽ  (63)تحظى عمى توافق دولي 

طني التي أعدتيا المجنة العربية الثالثية العميا مكتوب عمييا ما نصو: " قامت المجنة الثالثية الو 
العربية العميا بإعداد مشروع وثيقة الوفاؽ الوطني لعرضيا عمى أعضاء المجمس النيابي المبناني 

جراء ما يرونو مف تعديالت تمييدا لمتصديق ع –لمناقشتيا بحرية تامة  مييا مف خارج لبناف وا 
 . (69)قبل المجمس النيابي في لبناف " 
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عمى مايبدو مف خالؿ ماتقدـ اف شعار المؤتمر الفشل ممنوع يدؿ عمى إصرار المممكة 
العربية السعودية عمى إنجاح المؤتمر والعمل عمى توافق الفرقاء السياسييف لحل األزمة وبروز 

 الدور الريادؼ ليا في المنطقة.

مجمس النواب المبناني المجتمعوف بشكل رئيسي حوؿ اإلصالحات دارت نقاشات أعضاء 
السياسية، والسيادة المبنانية، تخمميا خالفات بيف المجتمعيف وسخونة الفتو في الموقف السياسي 
والتصريحات في بعض األحياف، وتقدـ كل فريق بمطالب تناقض الفريق األخر أو تمغييا، 

لغاء الطائفية السياسية ، وصالحيات خصوصا ما يتعمق منو باالنسحاب السو  رؼ مف لبناف وا 
 ( 62)الرئاسات الثالث األولى 

تمحور الخالؼ بشكل عاـ بيف المسيحييف والمسمميف حوؿ بند السيادة وتحديدا  موضوع 
إعادة االنتشار السورؼ في البقاع، فبينما كاف نواب المنطقة الشرقية يعتبروف إف ىذه المسالة، 

جدوؿ واضح إلعادة انتشار الجيش السورؼ، ىي مف المسائل الرئيسية التي  أؼ الوصوؿ إلى
، كاف النواب المسمموف يطالبوف بوضع (60)عمى أساسيا يتضح موقفيـ مف سائر النقاط 

اإلصالحات عمى رأس المطالب، وجعل مسالة السيادة تأتي في الدرجة الثانية ، وابرز ما تميزت 
يق تقديـ التنازالت، وانسحب بعض النواب مف االجتماع وتيديد بو الجمسات ىو مطالبة كل فر 
 .(61)البعض بمغادرة مدينة الطائف 

وانقسـ النواب المؤتمروف  إلى محاور متعددة، وكاف كل محور متشددا  في المواد 
 والقضايا التي تعنيو مباشرة، فنواب الشرقية  أو نواب الطائفة المسيحية متمثمة بالكتائب واألحرار
والنواب المستقميف، كانت ىذه المجموعة عمى اتصاؿ مستمر بالجنراؿ العماد ميشاؿ عوف، كما 
انقسـ نواب تمؾ الطائفة كذلؾ إلى ثالثة فئات حوؿ الوجود السورؼ، فئة ال تمانع استمرار ىذا 

ت، الوجود، وفريق يريد بقائو لمدة سنة بدال مف السنتيف التي تـ تحديدىا خالؿ فترة المناقشا
وفريق ضـ المرشحيف لرئاسة الجميورية ال رأؼ لو في ىذا الموضوع، خشية إغضاب دمشق 

 . (62)وتضيع فرصة حصولو عمى دعميا لتولي منصب الرئاسة 
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أما بخصوص النواب المسمموف مف الطائفة السنية أو نواب الغربية، ركزت مداخالتو  
المسمموف مف الطائفة الشيعية أو نواب عمى تعزيز صالحيات رئيس مجمس الوزراء، أما النواب 

البقاع ركزوا اىتماميـ بشكل خاص عمى تعزيز صالحيات رئاسة مجمس النواب، ومجمس النواب 
بشكل عاـ، فيما طالب النواب المقربوف مف كماؿ جنبالط بتحويل كل السمطات إلى الحكومة، 

ف الطوائف الدينية وتطبيق نظاـ ذىب نواب آخروف ابعد مف ذلؾ إلى المطالبة بإلغاء النسبية بي
األكثرية التعددية، إما ما تبقى مف النواب فقد انحصر ىميـ في الوصوؿ إلى صيغة تعديالت 

 . (63)دستورية معتدلة معقولة 

يتضح مف خالؿ ماسبق إف الفجوة الكبيرة بيف الفرقاء السياسييف وتباعد مطالبيـ فيما 
يعانوف منيا أضف إلى ذلؾ تقديميـ لممصالح الحزبية  بينيـ يدؿ عمى أزمة الثقة التي كانوا

الضيقة عمى حساب الوطف إالـ والننسى دور العامل الخارجي الذؼ ازداد بسببو االنقساـ 
 السياسي .

إف طبيعة األزمة المبنانية والمناقشات الحادة بيف المشاركيف في المؤتمر، وتضارب 
ت  سعود الفيصل بزيارة سريعة إلى سورية لمتباحث المصالح والتيارات السياسية والطائفية، دع

مع حافع األسد حوؿ الوجود السورؼ في لبناف، وما لبث الفيصل إف نقل عف حافع األسد بعد 
عودتو إف القوات السورية لف تبقى إلى األبد في ىذا البمد، إال إف القيادة السورية ال تريد إف تقيد 

خاسرا  إماـ ميشاؿ عوف، وأكد الفيصل لمنواب إف المجنة  نفسيا خطيا  باالنسحاب كي ال تبدوا
العربية لف تتخمى عف لبناف، وستقف إلى جانبيا في حاؿ تمكأت سورية في االنسحاب  وفق 

 . (64)وثيقة الوفاؽ 

مف جية أخرػ لـ يكف إماـ النواب المجتمعيف في الطائف وخصوصا النواب المسيحييف 
ت وثيقة الوفاؽ الوطني المطروحة في مؤتمر الطائف وذلؾ خيارات عدة غير الرضوخ لقرارا

 :(65)لسببيف رئيسييف 

أوال : بروز ضغوط دولية وعربية عمييـ السيما الواليات المتحدة األمريكية والمجنة العربية      
 الثالثية العميا .
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وبالتالي  ثانيا : اقتناع نواب الشرقية مف جية باف فشل االجتماع سيزيد مف شرعية عوف     
لبناني  –سيظير إماـ الرأؼ العالـ اإلقميمي والدولي، إف األزمة القائمة ىي بمثابة خالؼ لبناني 

كما كانت تعتبره سورية في لبناف مف جية، واعتبار نواب الغربية إف فشل االجتماع  لف يوفر 
ا  في وثيقة الوفاؽ ليـ ما يطمحوف إليو عمى مستوػ المشاركة في الحكـ استنادا إلى ما كاف وارد

  .الوطني، فضال  عف انو يسيـ في استمرار انتعاش دور المميشيات عمى حسابيـ مف جية أخرػ 

يوما  متتالية، وتـ  20استمرت المقاءات واالتصاالت في قصر المؤتمرات بالطائف فترة 
ؾ المقاءات فييا مناقشة وثيقة الوفاؽ الوطني، وادخل ما تـ إدخالو مف تعديالت، وقد تخمل تم

إحدػ عشر جولة مرت خالليا في كثير مف األحياف بمأزؽ وطرؽ مسدوده ىددت المؤتمر 
بالفشل مرات عديدة ، مما تطمب جيودا  مضنية بذليا وزير الخارجية السعودؼ في بموغ التقارب 

قرار وثيقة الوفاؽ   .(66)وا 

الطائف بحضور  ـ، عقدت الجمسة األخيرة في مدينة9656تشريف األوؿ عاـ  22وفي 
نائبا  بعد تعذر حضور احد النواب ألسباب صحية، تمى خالؿ الجمسة نص وثيقة الوفاؽ  32

الوطني المبناني بعد إجراء التعديالت عمييا، ثـ دعا رئيس مجمس النواب حسيف الحسيني 
نائبا وتحفع اثناف، طالبا بتحديد جدوؿ زمني لالنسحاب  23لمتصويت عمييا فاقر بتصويت 

سورؼ، وامتنع أربعة عف المشاركة في عممية التصويت، كما سجل ثالثة نواب آخروف تأييدىـ ال
 . (933)إلغاء الطائفية السياسية 

عقب التوقيع عمى وثيقة الطائف ، ذىب إلى بيروت في اليـو نفسو األخضر اإلبراىيمي 
حضور حفل االختتاـ ناقال  إلى سميـ الحص وميشاؿ عوف دعوة مف الممؾ فيد بف عبد العزيز ل

الرسمي لممؤتمر في جدة ، وابمغ اإلبراىيمي عوف انو يمكنو إف يكوف وزير في حكومة الوفاؽ 
الوطني، أو نائبا  أو رئيس حزب سياسي، وبعد أف اتضح إلى ميشاؿ عوف انو لف ينتخب رئيسا  

ارض إطالقا  ، أعمف عف رفضو إلى وثيقة اتفاؽ الطائف مدعيا  بأنو ال يع(939)لمجميورية 
اإلصالحات السياسية ، لكنو لف يسمح بالموافقة عمى إضفاء طابع الشرعية عمى الوجود السورؼ 

 . (932)في لبناف ، الف ذلؾ يحد مف استقالؿ وسيادة لبناف
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تشريف األوؿ عاـ  21رغـ معارضة ميشاؿ عوف لوثيقة الطائف انتقل النواب المبنانييف في      
لمالقاة الممؾ السعودؼ الذؼ استقبميـ بحضور وزراء خارجية الدوؿ ـ إلى مدينة جدة 9656

الثالث الممثمة لمجنة الثالثية واألخضر اإلبراىيمي، وبعد إف أثنى الممؾ عمى النواب وطالبيـ 
بالحوار المستمر، القي حسيف الحسيني كممة عبر فييا عف شكره لممممكة العربية السعودية 

يودىـ التي بذلوىا لنجاح مؤتمر الطائف، في حيف ألقى سعود وأعضاء المجنة الثالثية لج
الفيصل بياف المجنة الثالثية الذؼ تضمف ممخصا  عما قامت بو المجنة وما تحاوؿ القياـ بو في 

تشريف  4المستقبل لمتصديق عمى الوثيقة، مطالبا  رئاسة مجمس النواب لالنعقاد في مدة أقصاىا 
 .(930)والتصديق عمى وثيقة الطائف وانتخاب رئيس لمجميورية الثاني النتخاب رئيسا لممجمس

ـ  اجتمع النواب المبنانييف في قاعدة القميعات العسكرية 9656تشريف الثاني عاـ  4وفي 
نائبا مف أصل  22شماؿ لبناف، حيث تـ انتخاب حسيف الحسيني رئيسا لمجمس النواب بأغمبية 

عمى وثيقة الوفاؽ الوطني المبناني بعدما اجرؼ  حضروا الجمسة، بعد ذلؾ تمت المصادقة 52
( 931)عمييا بعض التعديالت، ولعل الخطوة األبرز ىي تمؾ التي تـ فييا انتخاب رينيو معوض

 .   (932)بعد شغور ىذا المنصب ألكثر مف سنة  22رئيسا لمبناف بأغمبية 

ني النيابي المبناني  جاءت وثيقة اتفاؽ الطائف أو ماعرؼ فيما بعد ب وثيقة الوفاؽ الوط
، وضمت (933)النيائية عمى شكل تسوية بيف اإلطراؼ السياسية المجتمعيف في الطائف  بصيغتو

وثيقة الوفاؽ عمى أربعة فصوؿ، احتوػ األوؿ عمى المبادغ العامة واإلصالحات السياسية 
ي لجميع إف لبناف وطف سيد حر مستقل، وطف نيائمف اإلصالحات، جاء في مطمعيا: " وغيرىا

أبنائو، واحدا  أرضا  وشعبا  ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنيا في الدستور والمعترؼ بيا 
مى مبدأ احتراـ دوليا  ... لبناف عربي اليوية واالنتماء ... جميورية ديمقراطية برلمانية تقـو ع

في الحقوؽ  ... حرية الرأؼ والمعتقد، وعمى العدالة االجتماعية والمساواةالحرية العامة، و
والواجبات بيف جميع المواطنيف دوف تمايز أو تفضيل. الشعب مصدر السمطات والسيادة، 

  .(934)"مبدأ الفصل بيف السمطات وتعاونيايمارسيا عبر المؤسسات الدستورية. النظاـ قائـ عمى 
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 كما رسمت الوثيقة المجتمع المبناني القائـ عمى العيش المشترؾ بيف طوائف البالد عمى
قاعدة المساواة السياسية وقاعدة القانوف الواحد لجميع المواطنيف جاء فييا: " ارض لبناف واحدة 
لكل المبنانييف، فمكل لبناني الحق في اإلقامة عمى أؼ جزء منيا ، والتمتع بو في ظل سيادة 

. ال القانوف، فال فرز لمشعب عمى أساس أؼ انتماء كاف . وال تجزئة وال تقسيـ وال توطيف ..
 .(935)شرعية ألؼ سمطة تناقض ميثاؽ العيش المشترؾ"

أما فيما يخص اإلصالحات السياسية فقد نصت الوثيقة عمى إف مجمس النواب ىو 
السمطة التشريعية يمارس الرقابة الشاممة عمى سياسة الحكومة وا عماليا، وجعل عدد أعضاء 

: " مع (993)لؾ نصت الوثيقة عمىمناصفة بيف المسيحييف والمسمميف، كذ 935مجمس النيابي 
انتخاب أوؿ مجمس نواب عمى أساس وطني ال طائفي يستحدث مجمس لمشيوخ تتمثل فيو جميع 

 . (993)العائالت الروحية وتنحصر صالحياتو في القضايا المصيرية" 

وىذا يؤكد عمى إف اإلصالحات والتغير التي تحدث عنيا المبنانيوف طواؿ الحرب ودفعوا 
اىضا  مف الدـ والدمار والخسائر االقتصادية واليجرة والتيجير، لـ تقر تحت ىاجس إقامة ثمنيا ب

نظاـ لبناني غير طائفي، بعدما جرػ اإلبقاء عمى المضموف الطائفي لنظاـ لبناف السياسي 
وعمى جوىر الصيغة الطائفية خصوصا في الرئاسات الثالثة األولى، كما كاف معموال  بو سابقا ، 

ابقي اتفاؽ الطائف عمى رئاسة الجميورية لمموارنة، ورئيس الحكومة لمسنة، ورئاسة  في حيف
المجمس النيابي لمشيعة، لكف صالحيات ىذه الوظائف عدلت بشكل جذرؼ ، في ما يتعمق 
بمركز رئيس الجميورية  فقد حجمت صالحياتو وأصبح دوره تمثيميا ، ولـ يعد كالسابق رئيسا 

 .(999)لمسمطة التنفيذية 

إما فيما يخص إلغاء الطائفية السياسية فقد نصت الوثيقة عمى إلغاء الطائفية السياسية 
مرحمية، وعمى مجمس النواب المنتخب  ىو ىدؼ وطني يقتضي العمل عمى تحقيقو وفق خطة

عمى أساس المناصفة بيف المسيحييف والمسمميف مع اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحقيق ىذا 
اليدؼ وتشكيل ىيئة وطنية برئاسة رئيس الجميورية تضـ باإلضافة إلى رئيس مجمس النواب 

اسة واقتراح الطرؽ ورئيس مجمس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، وميمتيا در 
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كما  الكفيمة بإلغاء الطائفية وتقديميا إلى مجمسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحمية، 
نص االتفاؽ عمى إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة واالختصاص في الوظائف العامة 

 .(992)سات وفقا لمقتضيات الوفاؽ الوطنيوالقضاء والمؤس

اختص الفصل الثاني مف وثيقة اتفاؽ الطائف ببسط سيادة الدولة المبنانية عمى في ما 
كامل األراضي المبنانية، وتـ االتفاؽ بيف اإلطراؼ المبنانية عمى قياـ الدولة القوية  المبنية عمى 

ىدفيا بسط سمطة الدولة المبنانية  أساس الوفاؽ الوطني، وبوضع خطة أمنية مفصمة مدتيا سنة،
يا  عمى كامل األراضي  المبنانية بواسطة قوتيا الذاتية، وذلؾ عف طريق، اإلعالف عف حل تدريج

جميع المميشيات المبنانية وغير المبنانية وتسميـ أسمحتيا إلى الدولة المبنانية خالؿ ستة أشير تبدأ 
 بعد التصديق عمى وثيقة الوفاؽ الوطني، وانتخاب رئيس الجميورية وتشكيل حكومة الوفاؽ
قرار اإلصالحات السياسية بصورة دستورية، تعزيز قوػ األمف الداخمي ،والقوات  الوطني، وا 

 .(990)المسمحة 

إال إف أىـ ماجاء في ىذا الفصل مانصو: " تقـو القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات     
اف تبدأ بعد الشرعية المبنانية لبسط سمطة الدولة المبنانية في فترة زمنية محددة أقصاىا سنت

التصديق عمى وثيقة الوفاؽ الوطني وانتخاب رئيس الجميورية وتشكيل حكومة وفاؽ 
وبيذا البند أعطى اتفاؽ الطائف الحق في بقاء القوات السورية في لبناف لمدة  ،(991)وطني"

قرار اإلصالحات الدستورية  بعد إف  سنتيف بعد انتخاب رئيس الجميورية وتشكيل الحكومة وا 
 .(992)أشير خالؿ المباحثات األولية  3كانت 

إما فيما يخص تحرير لبناف مف االحتالؿ اإلسرائيمي، فقد جاء في الفصل الثالث مف 
عمى استعادة سمطة الدولة حتى الحدود المبنانية المعترؼ بيا دوليا ، واتخاذ كافة  وثيقة الطائف،

الحتالؿ اإلسرائيمي وبسط سيادة الدولة اإلجراءات الالزمة لتحرير جميع األراضي المبنانية مف ا
عمى جميع أراضييا ونشر الجيش المبناني في منطقة الحدود المبنانية المعترؼ بيا دوليا والعمل 
عمى تدعيـ وجود قوات الطوارغ الدولية في الجنوب المبناني لتاميف االنسحاب اإلسرائيمي وإلتاحة 

 .(993)لحدودالفرصة لعودة األمف واالستقرار إلى منطقة ا
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المبنانية والتي جاء فييا: " إف لبناف عربي  –إما الفصل الرابع فقد عالج العالقات السورية     

االنتماء واليوية، تربطو عالقات أخوية صادقة بجميع الدوؿ العربية، وتقـو بينو وبيف سوريا 

لمشتركة، وىو مفيـو عالقات مميزة تستمد قوتيا مف جذور القربى والتاريخ والمصالح األخوية ا

يرتكز عميو التنسيق والتعاوف بيف البمديف وسوؼ تجسده اتفاقات بينيما، في شتى المجاالت ، 

بما يحقق مصمحة البمديف الشقيقيف في إطار سيادة واستقالؿ كل منيما. استنادا  إلى ذلؾ، والف 

، فانو يقتضي عدـ جعل تثبيت قواعد األمف يوفر المناخ المطموب لتنمية ىذه الروابط المميزة

لبناف مصدر تيديد ألمف سوريا، وسوريا ألمف لبناف في أؼ حاؿ مف األحواؿ. وعميو، فاف لبناف 

ال يسمح باف يكوف ممرا  أو مستقرا  ألية قوة أو دولة أو تنظيـ يستيدؼ المساس بأمنو أو امف 

أبنائو بأؼ عمل ييدد أمنو سوريا، واف سوريا الحريصة عمى امف لبناف واستقاللو ووحدتو ووفاؽ 

 .(994)واستاللو وسيادتو " 

 ثانيا : الموقف الدولي بعد عقد اتفاق الطائف 

حظي اتفاؽ الطائف بتأييد دولي ممحوظ، ساعد لبناف عمى االنتقاؿ مف حالة الحرب 

ت الداخمية ذات االمتدادات والعوامل اإلقميمية والدولية إلى حالة السمـ األىمي، وصدرت تصريحا

 رسمية  مف الدوؿ  الخمس الكبرػ ، صاحبة العضوية الدائمة في مجمس األمف الدولي .

فقد تبنت الدوؿ الخمس الدائمة العضوية في مجمس األمف الدولي بيانا مشتركا  أعدتو 

رحب باتفاؽ الطائف،  (995)فرنسا بعناية وتاله رئيس المجمس مندوب الصيف في جمسة عمنية 

ييف إلى تنفيذه، وطالب ببسط السيادة التامة لحكومة لبناف عمى أراضييا، وجاء ودعا جميع المبنان
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في البياف :"إف األعضاء الخمسة الدائميف في مجمس األمف الدولي يرحبوف باالتفاؽ الذؼ ابـر  

في الطائف برعاية المجنة الثالثية المنبثقة مف جامعة الدوؿ العربية إلحالؿ السالـ والوفاؽ 

دعا البياف جميع المبنانييف، بما فييـ القوات المسمحة إلى توحيد جيودىـ مف اجل الوطني"، و 

تنفيذ االتفاؽ، وأكد تصميـ الدوؿ الخمس عمى دعـ بسط السيادة التامة لمبناف عمى كل أراضيو 

 نتيجة نيائية لعممية السالـ، كما أشاد البياف بجيود المجنة الثالثية العربية العميا، وأعمف مواصمة

دعمو ليا لتحقيق وحدة لبناف وسيادتو واستقاللو وسالمة أراضيو في كنف السالـ  مع إسرائيل 

 . (996)والوفاؽ التاـ مع سورية 

كما رحبت الواليات المتحدة األمريكية باالتفاؽ واعتبرتو االتفاؽ وسيمة متاحة لتحقيق 

، في حيف حيا الرئيس (923)عيف تسوية بيف الفرقاء السياسييف والروحانييف المبنانييف المتناز 

جيود العاىل السعودؼ الممؾ فيد بف  George Walker Bushبوش  األمريكي جورج دبميو

، وقد تبنت اإلدارة األمريكية اجتيادات سفيرتيا ابريل ( 929)عبد العزيز ودوره في إنجاح المؤتمر

يف الطوائف عمى حساب في شاف إعادة توزيع السمطة في لبناف ب  Abril Ghulasibiغالسبي 

االمتيازات المارونية، وانفتاح اإلدارة األمريكية عمى سورية، وتشجيع الحوار بيف بيروت 

، وعمى إذ كاف األمريكيوف يعتقدوف أف تيدئة األوضاع في لبناف سيكوف عامال (922)ودمشق

 مساعدا عمى إطالؽ سراح الرىائف األميركييف .

لطائف، فوجد نفسو في وضع حرج، فكاف مع عممية إما موقف الفاتيكاف مف اتفاؽ ا

نياء األزمة المبنانية، لكنو كاف أسير بعض المواقف المسيحية  تطبيع الوضع في لبناف وا 
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المتطرفة التي كانت تريد الحصوؿ عمى امتيازات أكثر داخل الحكومة، وليذا لـ يدعـ اتفاؽ 

 .(920)الطائف صراحة، وىو ما اثأر حفيظة الحكومة المبنانية

عـ الشرعية المبنانية جاء فيو: ـ، صدر بياف المجمس األوربي لد9656وفي كانوف األوؿ 

إف المجمس األوربي القمق مف جراء اإلحداث األخيرة في لبناف والتي تسببت بتفاقـ الخطر عمى "

ي وحدتو، إذ يكرر تأكيده عمى تشبثو باتفاؽ الطائف، كما يعبر عف اقتناعو بعدـ وجود بديل ف

الظروؼ الحالية لمعممية التي رتبيا االتفاؽ مف اجل تحقيق الوفاؽ الوطني والسالـ . . . كما 

عبر المجمس عف دعمو لشرعية المبنانية الممثمة برئيس الجميورية والحكومة التي شكميا مف 

 اجل إعادة سيادة لبناف واستقاللو ووحدة وسالمة أراضيو وذلؾ وفقا لتطمعات الشعب المبناني

 . (921)بأسره " 

إما موقف االتحاد السوفيتي فتمثل عف دعمو لجيود المجنة الثالثية العربية لمساعدة لبناف 

في الخروج مف أزمتو، إما دوؿ دوؿ السوؽ األوربية المشتركة طالبت المبنانييف بالحفاظ عمى 

 . (922) ائفممية السالـ التي بدأت في الطإمكانات الحوار في ما بينيـ لضماف استمرار ع

مف الجدير بذكر ىنا، نالحع رغـ تباعد األىداؼ واالستراتيجيات بيف القوػ الدولية حياؿ 

اإلسرائيمي، إال أننا نجد التقارب  –األزمة المبنانية ، وما اتصل بيا مف تفاعالت الصراع العربي 

تمكف مف إعادة السالـ الدولي بشاف حل األزمة المبنانية والتأييد الكامل عمى اتفاؽ الطائف الذؼ 

 عاـ . 91إلى لبناف بعد حرب أىمية طويمة استمرت لمدة 
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 الخاتمة 
ـ 9656-9655شكمت الظروؼ  السياسية والعسكرية التي شيدتيا لبناف خالؿ الفترة  -     

ـ السبب الحقيقي وراء انعقاد مؤتمر 9642بعد حرب أىمية طويمة شيدتيا لبناف منذ عاـ 
 ـ  9656ة العربية السعودية عاـ الطائف في المممك

جاء انعقاد مؤتمر الطائف في المممكة العربية السعودية بقرار جدؼ مف قبل الدوؿ  -   
نياء الحرب  العظمى كاف عمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية مف اجل حل األزمة المبنانية وا 

 األىمية برمتيا مف خالؿ الدوؿ العربية  المعتدلة .

المجنة العربية العميا التي تشكمت في قمة الدار البيضاء كل جيودىا بشكل عاـ ، بذلت  - 
والمممكة العربية السعودية بشكل خاص كل جيودىا الدبموماسية مف اجل إنجاح مؤتمر الطائف 

 والخروج بنتائج ايجابية ، لوضع حد إلنياء معاناة الشعب المبناني .

عاـ إلى  91اف مف حالة حرب طويمة استمرت لمدة تمكف اتفاؽ الطائف مف نقل لبن  -   
يجاد صيغة تعايش جديدة إعادة الحياة مف جديد إلى الدولة المبنانية وفتح  مرحمة السمـ األىمي وا 
ىذا االتفاؽ مف خالؿ وثيقة الوفاؽ الوطني المبناني قنوات التواصل والحوار بيف طوائف لبناف 

 الدينية والسياسية المختمفة .

ضي مؤتمر الطائف بدعـ دولي كبير مف قبل الدوؿ الكبرػ مثل فرنسا واالتحاد ح -   
السوفيتي والفاتكاف ىذا فضال عف الواليات المتحدة األمريكية التي اتخذت الدور األكبر في 
إنجاح ىذا المؤتمر منذ المرحمة التحضيرية لممؤتمر بحيث شكل ىذا الدعـ الغطاء الشرعي 

 وحتى انعقاده وخروجو بنتائج أنيت الحرب األىمية في لبناف .لجميع مراحل المؤتمر 
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 المالحق

 ( 9الممحق رقم)

 وثيقة الوفاق الوطني المبناني 

 : المبادئ العامة واإلصالحات 9ة الماد
 المبادئ العامة -9

لبناف وطف سيد حر مستقل، وطف نيائي لجميع أبنائو، واحد أرضا  وشعبا  ومؤسسات،  -أ
 ص عنيا في الدستور المبناني والمعترؼ بيا دوليا .بحدوده المنصو 

لبناف عربي اليوية واالنتماء، وىو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدوؿ العربية وممتـز  -ب
بمواثيقيا، كما ىو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمـ المتحدة وممتـز بميثاقيا. وىو عضو 

ذه المبادغ في جميع الحقوؿ والمجاالت دوف في حركة عدـ االنحياز. وتجسد الدولة المبنانية ى
 استثناء.

لبناف جميورية ديمقراطية برلمانية، تقـو عمى احتراـ الحريات العامة، وفي طميعتيا حرية  -ج
الرأؼ والمعتقد، وعمى العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوؽ والواجبات بيف جميع المواطنيف 

 دوف تمايز أو تفضيل.

 ر السمطات وصاحب السيادة يمارسيا عبر المؤسسات الدستورية.الشعب مصد -د

 النظاـ القائـ عمى مبدأ الفصل بيف السمطات وتوازنيا وتعاونيا. -ىػ

 النظاـ االقتصادؼ حر يكفل المبادرة الفردية والممكية الخاصة. -و

اف وحدة الدولة اإلنماء المتوازف لممناطق ثقافيا  واجتماعيا  واقتصاديا  ركف أساسي مف أرك -ز
 واستقرار النظاـ.
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العمل عمى تحقيق عدالة اجتماعية شاممة مف خالؿ اإلصالح المالي واالقتصادؼ  -ح 
 واالجتماعي.

أرض لبناف أرض واحدة لكل المبنانييف. فمكل لبناني الحق في اإلقامة عمى أؼ جزء منيا  -ط
أؼ انتماء كاف. وال تجزئو وال والتمتع بو في ظل سيادة القانوف، فال فرز لمشعب عمى أساس 

 تقسيـ وال توطيف.

 ال شرعية ألؼ سمطة تناقض ميثاؽ العيش المشترؾ -ؼ

 اإلصالحات السياسية -0

اممة عمى سياسة الحكومة مجمس النواب: ىو السمطة التشريعية يمارس الرقابة الش -أ
عماليا  وا 

 ينتخب رئيس المجمس ونائبو لمدة والية المجمس. -9
حدة بعد عاميف مف انتخاب رئيسو ونائب رئيسو وفي أوؿ جمسة لممجمس ولمرة وا -2

يعقدىا إف يسحب الثقة مف رئيسو أو نائبو بأكثرية الثمثيف مف مجموع أعضائو بناء 
عمى عريضة يوقعيا عشرة نواب عمى األقل. وعمى المجمس في ىذه الحالة إف يعقد 

 عمى الفور جمسة لملء المركز الشاغر.
مو مجمس الوزراء إلى مجمس النواب، بصفة المعجل، ال يجوز كل مشروع قانوف يحي -0

إصداره إال بعد إدراجو في جدوؿ إعماؿ جمسة عامة وتالوتو فييا، ومضي الميمة 
 المنصوص عنيا في الدستور دوف أف يبت بو، وبعد موافقة مجمس الوزراء.

 الدائرة االنتخابية ىي المحافظة. -1
اب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية إلى أف يضع مجمس النواب قانوف انتخ -2

 وفقا لمقواعد اآلتية:
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 بالتساوي بين المسيحيين والمسممين. -أ

 نسبيًا بين طوائف كل من الفئتين. -ب

 نسبيًا بين المناطق. -ج

( مناصفة بيف المسيحييف والمسمميف. أما 935يزاد عدد أعضاء مجمس النواب إلى ) -3
أساس ىذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل إعالنيا، فتمأل  المراكز المستحدثة، عمى

 بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعييف مف قبل حكومة الوفاؽ الوطني المزمع تشكيميا.
مع انتخاب أوؿ مجمس نواب عمى أساس وطني ال طائفي يستحدث مجمس لمشيوخ  -4

 قضايا المصيرية.تتمثل فيو جميع العائالت الروحية وتنحصر صالحياتو في ال

رئيس الجميورية: رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسير عمى  -ب
احترام الدستور والمحافظة عمى استقالل لبنان ووحدتو وسالمة أراضيو وفقًا ألحكام الدستور. 
 وىو القائد األعمى لمقوات المسمحة التي تخضع لسمطة مجمس الوزراء. ويمارس الصالحيات

 اآلتية:

 يترأس مجمس الوزراء عندما يشاء دوف أف يصوت. -9
 يرأس المجمس األعمى لمدفاع. -2
يصدر المراسيـ ويطمب نشرىا. ولو حق الطمب إلى مجمس الوزراء إعادة النظر في  -0

أؼ قرار مف القرارات التي يتخذىا المجمس خالؿ خمسة عشر يوما  مف تاريخ إيداعو 
الوزراء عمى القرار المتخذ أو انقضت الميمة دوف  رئاسة الجميورية. فإذا أصر مجمس

 إصدار المرسـو أو إعادتو يعتبر المرسـو أو القرار نافذا  حكما  ووجب نشره.
يصدر القوانيف وفق الميل المحددة في الدستور ويطمب نشرىا بعد إقرارىا في مجمس  -1

لقوانيف ضمف النواب. كما يحق لو بعد اطالع مجمس الوزراء طمب إعادة النظر في ا
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الميل المحددة في الدستور ووفقا  ألحكامو، وفي حاؿ انقضاء الميل دوف إصدارىا أو  
 إعادتيا تعتبر القوانيف نافذة حكما ووجب نشرىا.

 يحيل مشاريع القوانيف، التي ترفع إليو مف مجمس الوزراء، إلى مجمس النواب. -2
واب استنادا  إلى يسمي رئيس الحكومة المكمف بالتشاور مع رئيس مجمس الن -3

 استشارات نيابية ممزمة يطمعو رسميا  عمى نتائجيا.
 يصدر مرسـو تسمية رئيس مجمس الوزراء منفردا . -4
 يصدر باالتفاؽ مع رئيس مجمس الوزراء مرسـو تشكيل الحكومة. -5
 يصدر المراسيـ بقبوؿ استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتيـ. -6

.يعتمد السفراء ويقبل اعتم -93  ادىـ. ويمنح أوسمة الدولة بمرسـو
براميا باالتفاؽ مع رئيس الحكومة. وال  -99 يتولى المفاوضة في عقد المعاىدات الدولية وا 

تصبح نافذة إال بعد موافقة مجمس الوزراء. وتطمع الحكومة مجمس النواب عمييا حينما 
عمى شروط  تمكنيا مف ذلؾ مصمحة البالد وسالمة الدولة. أما المعاىدات التي تنطوؼ 

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

 يوجو عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجمس النواب. -92
.يدعو مجمس النواب باالتفاؽ مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بم -90  رسـو
لرئيس الجميورية حق عرض أؼ أمر مف األمور الطارئة عمى مجمس الوزراء مف  -91

 خارج جدوؿ األعماؿ.
 يدعو مجمس الوزراء استثنائيا  كمما رأػ ذلؾ ضروريا  باالتفاؽ مع رئيس الحكومة. -92
93- .  يمنح العفو الخاص بمرسـو
تور أو في حاؿ ال تبعة عمى رئيس الجميورية حاؿ قيامو بوظيفتو إال عند خرقو الدس -94

 الخيانة العظمى.
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رئيس مجمس الوزراء: رئيس مجمس الوزراء ىو رئيس الحكومة يمثميا ويتكمم باسميا،  -ج
ويعتبر مسؤوال عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعيا مجمس الوزراء. يمارس الصالحيات 

 اآلتية:

 يرأس مجمس الوزراء. -9
قع مع رئيس الجميورية مرسـو تشكيميا. جرؼ االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويو  -2

وعمى الحكومة اف تتقدـ مف مجمس النواب ببيانيا الوزارؼ لنيل الثقة في ميمة ثالثيف 
يوما. وال تمارس الحكومة صالحياتيا قبل نيميا الثقة وال بعد استقالتيا وال اعتبارىا 

 مستقيمة إال بالمعنى الضيق لتصريف األعماؿ.
 العامة أماـ مجمس النواب. يطرح سياسة الحكومة -0
يوقع جميع المراسيـ، ما عدا مرسـو تسمية رئيس الحكومة ومرسـو قبوؿ استقالة  -1

 الحكومة أو اعتبارىا مستقيمة.
يوقع مرسـو الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيـ إصدار القوانيف، وطمب إعادة  -2

 النظر فييا.
لو، ويطمع رئيس الجميورية مسبقا عمى يدعو مجمس الوزراء لالنعقاد ويضع جدوؿ إعما -3

المواضيع التي يتضمنيا، وعمى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر 
 األصولي لمجمسات.

يتابع أعماؿ اإلدارات والمؤسسات العامة وينسق بيف الوزراء، ويعطي التوجييات العامة  -4
 لضماف حسف سير العمل.

 في الدولة بحضور الوزير المختص.يعقد جمسات عمل مع الجيات المختصة  -5
 يكوف حكما  نائبا  لرئيس المجمس األعمى لمدفاع. -6
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 مجمس الوزراء: تناط السمطة اإلجرائية بمجمس الوزراء. ومن الصالحيات التي يمارسيا: -د 

وضع السياسة العامة لمدولة في جميع المجاالت ووضع مشاريع القوانيف والمراسيـ،  -1
 ة لتطبيقيا.واتخاذ القرارات الالزم

السير عمى تنفيذ القوانيف واألنظمة واإلشراؼ عمى إعماؿ كل أجيزة الدولة مف إدارات  -2
 ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بال استثناء.

 إف مجمس الوزراء ىو السمطة التي تخضع ليا القوات المسمحة. -3
 تعييف موظفي الدولة وصرفيـ وقبوؿ استقالتيـ وفق القانوف. -4
س النواب بناء عمى طمب رئيس الجميورية، إذا امتنع مجمس النواب عف الحق بحل مجم -5

االجتماع طواؿ عقد عادؼ أو استثنائي ال تقل مدتو عف الشير بالرغـ مف دعوتو مرتيف 
متواليتيف أو في حاؿ رده الموازنة برمتيا بقصد شل يد الحكومة عف العمل. وال يجوز 

 ت إلى حل المجمس في المرة األولى.ممارسة ىذا الحق لألسباب نفسيا التي دع
 عندما يحضر رئيس الجميورية يترأس جمسات مجمس الوزراء.  -6

مجمس الوزراء يجتمع دوريا  في مقر خاص. ويكوف النصاب القانوني النعقاده ىو    
 أكثرية ثمثي

أعضائو. ويتخذ قراراتو توافقيا ، فإذا تعذر ذلؾ فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية 
ور. أما المواضيع األساسية فإنيا تحتاج إلى موافقة ثمثي أعضاء مجمس الوزراء. الحض

 ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:

لغاؤىا، الحرب والسمـ، التعبئة العامة، االتفاقيات والمعاىدات الدولية،  حالة الطوارغ وا 
ف موظفي الفئة األولى وما الموازنة العامة لمدولة، الخطط اإلنمائية الشاممة والطويمة المدػ، تعيي

يعادليا، إعادة النظر بالتقسيـ اإلدارؼ، حل مجمس النواب، قانوف االنتخابات، قانوف الجنسية، 
 قوانيف األحواؿ الشخصية، إقالة الوزراء.
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الوزير: تعزز صالحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة لمحكومة ومع مبدأ  -ىـ
من منصبو إال بقرار من مجمس الوزراء، أو بنزع الثقة منو المسؤولية الجماعية وال يقال 

 افراديًا في مجمس النواب.

قالة الوزراء. -و  استقالة الحكومة واعتبارىا مستقيمة وا 

 تعتبر الحكومة مستقيمة في الحاالت التالية: -9

 إذا استقاؿ رئيسيا. -أ

 إذا فقدت أكثر مف ثمث عدد أعضائيا المحدد في مرسوـ تشكيميا. -ب

 بوفاة رئيسيا. -ج

 عند بدء والية رئيس الجميورية. -د

 عند بدء والية مجمس النواب. -ىػ

 عند نزع الثقة منيا مف قبل المجمس النيابي بمبادرة منو أو بناء عمى طرحيا الثقة. -و

تكوف إقالة الوزير بمرسـو يوقعو رئيس الجميورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجمس  -2
 الوزراء.

الة الحكومة أو اعتبارىا مستقيمة يعتبر مجمس النواب حكما في دورة انعقاد عند استق -0
 استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيميا الثقة.
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إلغاء الطائفية السياسية: إلغاء الطائفية السياسية ىدف وطني أساسي يقتضي العمل  -ز 
المناصفة بين عمى تحقيقو وفق خطة مرحمية، وعمى مجمس النواب المنتخب عمى أساس 

المسممين والمسيحيين اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحقيق ىذا اليدف وتشكيل ىيئة وطنية 
برئاسة رئيس الجميورية، تضم باإلضافة إلى رئيس مجمس النواب ورئيس مجمس الوزراء 
شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. ميمة الييئة دراسة واقتراح الطرق الكفيمة بإلغاء 

وتقديميا إلى مجمسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحمية. ويتم في  الطائفية
 المرحمة االنتقالية ما يمي:

إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة واالختصاص في الوظائف العامة والقضاء  -أ
وفقا  لمقتضيات  والمؤسسات العسكرية واألمنية والمؤسسات العامة والمختمطة والمصالح المستقمة

الوفاؽ الوطني باستثناء وظائف الفئة األولى فييا وفي ما يعادؿ الفئة األولى فييا وتكوف ىذه 
 الوظائف مناصفة بيف المسيحييف والمسمميف دوف تخصيص أية وظيفة ألية طائفة.

 إلغاء ذكر الطائفة والمذىب في بطاقة اليوية. -ب

 اإلصالحات األخرى  -5

 اريةالالمركزية اإلد -ا

 الدولة المبنانية دولة واحدة موحدة ذات سمطة مركزية قوية.-9

توسيع صالحيات المحافظيف والقائمقاميف وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق  
 اإلدارية عمى أعمى مستوػ ممكف تسييال لخدمة المواطنيف وتمبية لحاجاتيـ محميا.

صيار الوطني وضمف الحفاظ عمى العيش إعادة النظر في التقسيـ اإلدارؼ بما يؤمف االن
 المشترؾ ووحدة األرض والشعب والمؤسسات.

اعتماد الالمركزية اإلدارية الموسعة عمى مستوػ الوحدات اإلدارية الصغرػ )القضاء  
 وما دوف( عف طريق انتخاب مجمس لكل قضاء يرأسو القائمقاـ، تأمينا  لممشاركة المحمية.
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اممة لمبالد قادرة عمى تطوير المناطق المبنانية وتنميتيا اعتماد خطة إنمائية موحدة ش 
اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز موارد البمديات والبمديات الموحدة واالتحادات البمدية باإلمكانات 

 المالية الالزمة.

 المحاكم -ب

ضمانا لخضوع المسؤوليف والمواطنيف جميعا لسيادة القانوف وتأمينا لتوافق عمل  - أ
لتشريعية والتنفيذية مع مسممات العيش المشترؾ وحقوؽ المبنانييف األساسية السمطتيف ا

 المنصوص عنيا في الدستور:
يشكل المجمس األعمى المنصوص عنو في الدستور وميمتو محاكمة الرؤساء والوزراء.  -9

 ويسف قانوف خاص بأصوؿ المحاكمات لديو.
قوانيف والبت في النزاعات ينشأ مجمس دستورؼ لتفسير الدستور ومراقبة دستورية ال -2

 والطعوف الناشئة عف االنتخابات الرئاسية والنيابية.
لمجيات األتي ذكرىا حق مراجعة المجمس الدستورؼ في ما يتعمق بتفسير الدستور  -0

 ومراقبة دستورية القوانيف:
 رئيس الجميورية. - أ

 رئيس مجمس النواب. - ب

 رئيس مجمس الوزراء. -ج

 النواب. نسبة معينة مف أعضاء مجمس -د

تأمينا  لمبدأ االنسجاـ بيف الديف والدولة يحق لرؤساء الطوائف المبنانية مراجعة المجمس  - ت
 الدستورؼ في ما يتعمق بػ:

 األحواؿ الشخصية. -9
 حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية. -2
 حرية التعميـ الديني. -0
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ء األعمى تدعيما  الستقالؿ القضاء: ينتخب عدد معيف مف أعضاء مجمس القضا -ج - ب 
 مف قبل الجسـ القضائي

قانوف االنتخابات النيابية: تجرؼ االنتخابات النيابية وفقا لقانوف انتخاب جديد عمى  -ج
أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمف العيش المشترؾ بيف المبنانييف وتؤمف صحة 

إعادة النظر في التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجيالو وفعالية ذلؾ التمثيل، بعد 
 التقسيـ اإلدارؼ في إطار وحدة األرض والشعب والمؤسسات.

إنشاء المجمس االقتصادؼ واالجتماعي لمتنمية: ينشأ مجمس اقتصادؼ اجتماعي تأمينا   -د    
لمشاركة ممثمي مختمف القطاعات في صياغة السياسة االقتصادية واالجتماعية لمدولة وذلؾ عف 

 االقتراحات.طريق تقديـ المشورة و 

 التربية والتعميم -ىـ     

 توفير العمـ لمجميع وجعمو إلزاميا  في المرحمة االبتدائية عمى األقل. -9
 التأكيد عمى حرية التعميـ وفقا لمقانوف واألنظمة العامة. -2
حماية التعميـ الخاص وتعزيز رقابة الدولة عمى المدارس الخاصة وعمى الكتاب  -0

 المدرسي.
الد رسمي والميني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يمبي ويالئـ حاجات البإصالح التعميـ ال -1

صالح أوضاع الجامعة المبنانية وتقديـ الدعـ ليا وبخاصة في  اإلنمائية واإلعمارية. وا 
 كمياتيا التطبيقية.

إعادة النظر في المناىج وتطويرىا بما يعزز االنتماء واالنصيار الوطنييف، واالنفتاح  -2
 قافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.الروحي والث

اإلعالـ: إعادة تنظيـ جميع وسائل اإلعالـ في ظل القانوف وفي إطار الحرية المسؤولة  -و
نياء حالة الحرب.  بما يخدـ التوجيات الوفاقية وا 
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 م.م. زينب شاكر عبد الرزاق

 : بسط كل سيادة الدولة المبنانية عمى كامل األراضي المبنانية0المادة 
و تـ االتفاؽ بيف األطراؼ المبنانية عمى قياـ الدولة القوية القادرة المبنية عمى أساس بما أن

الوفاؽ الوطني، تقـو حكومة الوفاؽ الوطني بوضع خطة أمنية مفصمة مدتيا سنة، ىدفيا بسط 
سمطة الدولة المبنانية تدريجيا  عمى كامل األراضي المبنانية بواسطة قواتيا الذاتية، وتتسـ 

 يا العريضة باآلتي:خطوط

اإلعالن عن حل جميع الميميشيات المبنانية وغير المبنانية وتسميم أسمحتيا إلى  -1
الدولة المبنانية خالل ستة أشير تبدأ بعد التصديق عمى وثيقة الوفاق الوطني 
قرار اإلصالحات  وانتخاب رئيس الجميورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وا 

 السياسية بصورة دستورية.
 تعزيز قوى األمن الداخمي من خالل -2

فتح باب التطوع لجميع المبنانييف دوف استثناء والبدء بتدريبيـ مركزيا  ثـ توزيعيـ عمى  -أ
 الوحدات في المحافظات مع إتباعيـ لدورات تدريبية دورية ومنظمة.

تعزيز جياز األمف بما يتناسب وضبط عمميات دخوؿ وخروج األشخاص مف إلى خارج  -ب
 حدود برا  وبحرا  وجوا .ال

 تعزيز القوات المسمحة -3

إف الميمة األساسية لمقوات المسمحة ىي الدفاع عف الوطف وعند الضرورة حماية النظاـ  -أ
 العاـ عندما يتعدػ الخطر قدرة قوػ األمف الداخمي وحدىا عمى معالجتو.

مى األمف في الظروؼ تستخدـ القوات المسمحة في مساندة قوػ األمف الداخمي لممحافظة ع -ب
 التي يقررىا مجمس الوزراء.
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يجرؼ توحيد وا عداد القوات المسمحة وتدريبيا لتكوف قادرة عمى تحمل مسؤولياتيا الوطنية في  -ج 
 مواجية العدواف اإلسرائيمي.

عندما تصبح قوػ األمف الداخمي جاىزة لتسمـ مياميا األمنية تعود القوات المسمحة إلى  -د
 ثكناتيا.

 يعاد تنظيـ مخابرات القوات المسمحة لخدمة األغراض العسكرية دوف سواىا. -ىػ

قرار حق كل ميجر لبناني منذ العاـ  -4 ـ  9642حل مشكمة الميجريف المبنانييف جذريا وا 
بالعودة إلى المكاف الذؼ ىجر منو ووضع التشريعات التي تكفل ىذا الحق وتأميف الوسائل 

ف ىدؼ الدولة المبنانية ىو بسط سمطتيا عمى كامل الكفيمة بإعادة التعمير. وحيث أ
األراضي المبنانية بواسطة قواتيا الذاتية المتمثمة بالدرجة األولى بقوػ األمف الداخمي، ومف 
واقع العالقات األخوية التي تربط سوريا بمبناف، تقـو القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات 

لمبنانية في فترة زمنية محددة أقصاىا سنتاف تبدأ بعد الشرعية المبنانية لبسط سمطة الدولة ا
التصديق عمى وثيقة الوفاؽ الوطني وانتخاب رئيس الجميورية وتشكيل حكومة الوفاؽ 
قرار اإلصالحات السياسية بصورة دستورية، وفي نياية ىذه الفترة تقرر  الوطني، وا 

ية إعادة تمركز القوات السورية الحكومتاف، الحكومة السورية وحكومة الوفاؽ الوطني المبنان
في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضير البيدر حتى خط حمانا المديرج عيف 
ذا دعت الضرورة في نقاط أخرػ يتـ تحديدىا بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية  داره. وا 

القوات  مشتركة. كما يتـ االتفاؽ بيف الحكومتيف يجرؼ بموجبو تحديد حجـ ومدة تواجد
السورية في المناطق المذكورة أعاله وتحديد عالقة ىذه القوات مع سمطات الدولة المبنانية 
في أماكف تواجدىا. ولمجنة الثالثية العربية العميا مستعدة لمساعدة الدولتيف في الوصوؿ 

 إلى ىذا االتفاؽ إذا رغبتا في ذلؾ.
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 م.م. زينب شاكر عبد الرزاق

 : تحرير لبنان من االحتالل اإلسرائيمي5المادة 
 استعادة سمطة الدولة حتى الحدود المبنانية المعترؼ بيا دوليا تتطمب األتي:     

وسائر قرارات مجمس األمف الدولي القاضية بإزالة االحتالؿ  122العمل عمى تنفيذ القرار  -أ
 اإلسرائيمي إزالة شاممة.

 ـ. 9616آذار  20التمسؾ باتفاقية اليدنة الموقعة في  -ب

اءات الالزمة لتحرير جميع األراضي المبنانية مف االحتالؿ اإلسرائيمي اتخاذ كافة اإلجر  -ج
وبسط سيادة الدولة عمى جميع أراضييا ونشر الجيش المبناني في منطقة الحدود المبنانية 
المعترؼ بيا دوليا والعمل عمى تدعيـ وجود قوات الطوارغ الدولية في الجنوب المبناني لتأميف 

 مف واالستقرار إلى منطقة الحدود.تاحة الفرصة لعودة األاالنسحاب اإلسرائيمي وإل
 : العالقات المبنانية السورية5المادة 

إف لبناف، الذؼ ىو عربي االنتماء واليوية، تربطو عالقات أخوية صادقة بجميع الدوؿ 
ح العربية، وتقوـ بينو وبيف سوريا عالقات مميزة تستمد قوتيا مف جذور القربى والتاريخ والمصال

األخوية المشتركة، وىو مفيـو يرتكز عميو التنسيق والتعاوف بيف البمديف وسوؼ تجسده اتفاقات 
بينيما، في شتى المجاالت، بما يحقق مصمحة البمديف الشقيقيف في إطار سيادة واستقالؿ كل 
ط منيما. استنادا إلى ذلؾ، والف تثبيت قواعد األمف يوفر المناخ المطموب لتنمية ىذه الرواب

المتميزة، فانو يقتضي عدـ جعل لبناف مصدر تيديد ألمف سوريا وسوريا ألمف لبناف في أؼ حاؿ 
مف األحواؿ. وعميو فإف لبناف ال يسمح بأف يكوف ممرا  أو مستقرا  ألؼ قوة أو دولة تنظيـ 
يستيدؼ المساس بأمنو أو أمف سوريا. واف سوريا الحريصة عمى أمف لبناف واستقاللو ووحدتو 

 فاؽ أبنائو ال يسمح بأؼ عمل ييدد أمنو واستقاللو وسيادتو.وو 
 -مركز دراسات الوحدة العربية ، لبناف 9660-9656يوميات ووثائق الوحدة العربية   -

 9662بيروت ، 
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 م في ظل الدعم الدولي9989مؤتمر الطائف عام  

 اليوامش 
،مجمة جامعة  9656-9642دمحم عمي دمحم، المممكة العربية السعودية والحرب األىمية المبنانية (9)

 .999،ص 2390، آب 5، العدد23ـ اإلنسانية ، المجمد تكريت لمعمو 

 –غادة الخرساني ، لبناف ياعرب ،دراسة وثائقية المأساة والرجاؿ ولعبة األمـ ،مطابع األىراـ (2)
 .95، ص 9644مصر،

 . 96-95المصدر نفسو ،ص (0)

، مجمة المستقبل حمداف كماؿ ، تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية المبنانية في ظل الحرب  (1)
 . 32-31، ص 9655، مايو 999العربي ، العدد 

 . 990دمحم عمي ، المصدر السابق ، ص(2)

 المصدر نفسو .( 3)

:سياسي لبناني وزعيـ حزب الكتائب ، درس الصيدلة في بيروت  9651-9632بيار الجميل  (4)
ائمة ( عارض وحدة لبناف الع –الوطف  -ـ تحت شعار )هللا 9603وفرنسا ، أسس حزب الكتائب سنة 

نسا. ينظر مع األقطار العربية األخرػ ، ونادؼ بتقوية العالقات بيف لبناف والغرب وبشكل خاص مع فر 
، لبناف –ني مف القرف العشريف، دار النفاس، بيروت ، تاريخ ووثائق النصف الثاأكـر نور الديف الساطع

 . 163، ص 2335

 . 922ص غادة الخرساني ، المصدر السابق (5)

الجبية المبنانية : ىو االسـ الذؼ أطمقو تحالف األحزاب والشخصيات المبنانية اليمينية المارونية  (6)
عمى نفسو خالؿ الحرب األىمية المبنانية ، بعد أف قررت ىذه القوػ أف توحد نشاطيا السياسي والعسكرؼ 

ف تشكيل الجبية المبنانية ، وانضـ ـ أعمف سميماف فرنجية ع9642حزيراف عاـ  2في إطار واحد ، وفي 
إليو كميل شمعوف وبيار الجميل ، وشربل قسيس رئيس الرىبانيات المارونية ، وانضـ إلييـ أيضا بعض 
الشخصيات المسيحية الموالية في ىذا االتجاه السياسي أبرزىـ شارؿ مالؾ. ينظر: عبد الوىاب الكيالي، 

 . 10، ص 2بيروت، ج-دراسات والنشر، دار النشر، لبنافالموسوعة السياسية، الموسوعة العربية لم

أحزاب الحركة الوطنية :برئاسة كماؿ جنبالط وحزبو التقدمي االشتراكي ، تحالف مف األحزاب  (93)
المبناني منظمة العمل الشيوعي ، الحزب السورؼ القومي  اليسارية والقومية ىي الحزب الشيوعي



                                                                     

 620 (0202 كانون األول) التاسع والعشرون  ممحق العدد 

 م.م. زينب شاكر عبد الرزاق

المرابطوف ، االتحاد االشتراكي العربي ، باإلضافة إلى عدد  –تقميف االجتماعي ، حركة الناصرييف المس
مف الشخصيات المستقمة بينيـ البير منصور. انظر: فواز طرابمس ، تاريخ لبناف الحديث مف اإلمارة 

 . 023، ،ص 2399لبناف  –، مطبعة رياض الريس 0إلى اتفاؽ الطائف ، ط

 . 923غادة الخرساني ، المصدر الساؽ ،(99)

 . 026فواز طرابمس ، المصدر السابق ، ص (92)

جوزيف صقر، قصة وتاريخ الحضارات العربية لبناف مف الحرب العالمية األولى إلى بداية (90)
 . 55-53، د.ـ،د.ت، ص2الجميورية الثانية، ج

، ورئيس لحزب الكتائب المبنانية 9655-9652أميف الجميل: رئيس جميورية لبناف خالؿ الفترة (91)
الذؼ أسسو والده بيار الجميل ، اختير رئيسا لمدولة في ظروؼ استثنائية ليخمف أخاه بشير الجميل الذؼ 

العراؽ (انتخب لرئاسة لبناف ولكنو اغتيل قبل تسممو المنصب . ينظر سعد سعدؼ، معجـ الشرؽ األوسط
 . 990،ص 9656األردف (، دار الجيل ، بيروت ،  –فمسطيف  –لبناف  –سوريا  –

تفكؾ الدولة وتصدع المجتمع ، المجمد األوؿ ،  9663- 9642عبد الرؤوؼ سنو ، حرب لبناف (92)
 .412،ص 2335الدار العربية لمعمـو ناشروف، 

ـ بمساعدة الجيش ، شيدت سورية ازدىارا  9643(:تولى الحكـ عاـ 2333-9603حافع األسد ) (93)
في السبعينيات مف حكمو ثـ تعرضت إلى حصار  في عيده في مجاالت مختمفة ، فقد ازدىرت اقتصاديا

ـ وقع معاىدة صداقة مع 9653اقتصادؼ وسياسي مف الواليات المتحدة األمريكية والغرب ، وفي عاـ 
اإلتحاد السوفيتي ، ووقف إلى جانب إيراف في حربيا مع العراؽ. ينظر: الييثـ األيوبي وآخروف ، 

 . 41ية لمدراسات والنشر ، بيروت ،ص، المؤسسة العرب 9الموسوعة العسكرية ، ج

، 9656 –9642، الموقف السعودؼ مف الحرب األىمية المبنانية باسـ ريحاف مغامس الشمساوؼ  (94)
 .969، ص 2390جامعة ذؼ قار ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية،

رئيس الجميورية لفترتيف رئاسيتيف بيف فرونسوا ميتراف : ىو رجل سياسة فرنسي ، شغل منصب  (95)
، كاف ينتمي إلى الحزب االشتراكي الفرنسي حيث شغل منصب امينو العاـ.  9662-9659عامي 

 24، المسنة الثالثة عشر ، 0200فرانسوا ميتراف مف الشخصي إلى السياسي، مجمة المدػ ، العدد 
 .0،ص  2392كانوف األوؿ 

 . 102لسابق ، صعبد الرؤوؼ سنو ، المصدر ا(96)
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 المصدر نفسو . (23)

لبناف ،  –،بيروت لى حرب الخميج ، الشرؽ لممنشورات، لعنة وطف مف حرب لبناف إكريـ بقرادوني (29)
 . 99ص

، شركة المطبوعات لمتوزيع 0أيمي سالـ ، الخيارات الصعبة دبموماسية البحث عف مخرج ،ط (22)
  164ص 9664-لبناف، -والنشر ، بيروت

مير جعجع : سياسي لبناني ، يعتبر مف ابرز المشاركيف في الحرب األىمية يمقب بالحكيـ أؼ س (20)
الطبيب في الميجة المبنانية لدراستو الطب عمى الرغـ مف انو لـ يكمميا في السنة السادسة بسبب إصابتو 

يشيات المسيحية  في الحرب المبنانية ، ىو رئيس الييئة التنفيذية لحزب القوات المبنانية إحدػ المم
وتحولت بعد ذلؾ إلى حزب سياسي، ينظر احمد عبد الحسيف النصر هللا ،حزب هللا ودوره السياسي في 

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية الدراسات التاريخية ، جامعة البصرة ،  9656-9652لبناف 
 .999، ص  2393

ستبعد ثالثة أسماء ىـ : سميماف فرنجية ، ىما : رينيو معوض ، وميشيل اده ، وبيار حمو ، وا (21)
 . 92وريموف اده ، وميشاؿ عوف . ينظر: كريـ بقرادوني ، المصدر السابق ، ص

 المصدر نفسو . (22)

كعضو  9633، انتخب سنة  9643إلى  9643سميماف فرنجية: رئيس الجميورية المبنانية مف  (23)
رئيسا  9643انتخب عاـ  9635و  9631ابو سنة في المجمس النيابي خمفا ألخيو حميد وأعيد انتخ

بفارؽ صوت واحد إماـ اليأس سركيس خمفا لمرئيس شارؿ الحمو. ينظر: موقع رئاسة الجميورية المبنانية 
WWW.PRESIDENCY.gOV.IB 

حصل  9652، وفي عاـ  9602ميشاؿ عوف: عسكرؼ وسياسي لبناني ، ولد في بيروت عاـ  (23)
ـ تولي 9651ي العمـو العسكرية مف مدرسة الحرب العميا في باريس ، وفي عاـ عمى شيادة الدكتوراه ف

 . 263قيادة الجيش المبناني، سعد سعدؼ ، المصدر السابق ،ص

 . 100عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص (24)

 ـ في محافظة البقاع قضاء زحمة ، مف عائمة سياسية دينية ،9604حسيف الحسيني : ولد عاـ  (25)
بعد نياية  9662ـ ولغاية 9651نائب رئيس حركة أمل ، ترأس مجمس النواب في لبناف منذ عاـ 
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 م.م. زينب شاكر عبد الرزاق

الحرب األىمية وكانت لو مساىمات كبيرة بالتوصل إلى اتفاؽ الطائف لحل األزمة المبنانية. احمد عبد 
 . 999الحسيف النصر هللا ، المصدر السابق ، ص

ع تاريخي ومسار غير مكتمل، مركز دراسات الوحدة العربية، عارؼ العبد ، لبناف والطائف تقاط (26)
 . 964، ص 2339بيروت، -لبناف

-9610طريف شمس الديف ، انتخابات الرئاسة في لبناف مف بشارة الخورؼ حتى الياس اليراوؼ  (03)
 .932، ص 9662بيروت ، -،المطبعة العصرية، لبناف9662، 9، ط 9656

 . 99السابق ، صكريـ بقرادوني ، المصدر ( 09)

ـ في القبيات قضاء عكار في لبناف ، حاصل عمى إجازة في 9625ميخائيل الضاىر :ولد عاـ  (02)
ـ ، شارؾ 9621القانوف ودراسات العميا في الحق الخاص وعمل محامي في االستئناؼ منذ عاـ 

. ينظر : باسـ  9662-9662بالحكومة المبنانية كوزير لمتربية الوطنية والفنوف الجميمة خالؿ الفترة 
 .950ريحاف ، المصدر السابق ، ص

 . 106عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص (00)

ـ ، سياسي وأكاديمي اقتصادؼ لبناني ، شغل منصب  9626سميـ الحص : ولد في بيروت عاـ  (01)
يعتبر مف وجو رئاسة الوزراء خمس مرات  ، وانتخب عضوا في مجمس النواب لدورتيف متتاليتيف ، وكاف 

نظر المواليف لو والمناوئيف لعوف بأنو يتولى ميمة رئيس الدولة بالنيابة . ينظر حكمة أبو زيد ، رؤساء 
 //: http، 62-69ص 2330حكومات لبناف كما عرفتيـ ، دار النيار لمنشر ، الطبعة االولى ، 

www . salime hoss. Com   . 

 . 964عارؼ العبد ، المصدر السابق ، ص(02)

 .123فواز طرابمس ، المصدر السابق ، ص  (03)

 . 116عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ،  (04)

ىنرؼ لورنس ، المعبة الكبرػ المشرؽ العربي المعاصر والصراعات الدولية ، ترجمة دمحم مخموؼ ،   (05)
 .062دار قرطبة لمنشر والتوثيق واألبحاث ، د.ـ، د.ت، ص

ـ في دولة الكويت، سياسي كويتي مف عائمة إلى الصباح 9626ح : ولد عاـ صباح احمد الصبا( 06)
ـ عيف وزيرا لمداخمية ثـ نائبا 9645مسؤولية وزارة الخارجية ، وفي عاـ  9630الحاكمة ، ترائس عاـ 



                                                                      

 625 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ممحق

 م في ظل الدعم الدولي9989مؤتمر الطائف عام  

 
ـ عدة مناصب حكومية في إف واحد معا 9659عف رئيس الوزراء ، شغل في الوزارة التي تشكمت عاـ 

يس الوزراء ووزير الخارجية ووزير اإلعالـ  ، عبد الوىاب الكيالي ، المصدر السابق  ، ىي : نائب رئ
 . 223، ص 0ج 

(: سياسي ورجل دولة ، وأوؿ أميف لجامعة الدوؿ العربية بعد 2323-9622الشاذلي القميبي ) (13)
ة العربية ، وانفتاحو انتقاليا مف القاىرة إلى تونس ، يمتاز بثقافة عربية عميقة ، وسعة اضطالع بالمغ

،  0عبد الوىاب الكيالي ، المصدر السابق ، ججنبية وبخاصة الثقافة الفرنسية،الواسع عمى الثقافات األ
 . 124ص

 . 133عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص(19)

-كاروؿ داغر ،جنراؿ ورىاف ، ترجمة جورج أبي صالح ، ممف العالـ العربي، لبناف (12)
 . 920ص ،9662بيروت،

 . 123فواز طرابمس ، المصدر السابق ،  (10)

الدروز : ىـ عرقية دينية عربية تديف بمذىب التوحيد ، وتعود أصوليـ إلى اإلسماعيمية إحدػ  (11)
المذاىب اإلسالمية ، كما ترجع جذور الدروز إلى غرب أسيا ، ويطمقوف عمى أنفسيـ اسـ أىل التوحيد 

، أطروحة  9656-9610سيف زبوف ، الدروز ودورىـ السياسي في لبناف أو الموحدوف ، ينظر :دمحم ح
 . 93-2، ص 2335دكتوراه ، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، 

 . 063ىنرؼ لورنس ، المصدر السابق ، ص (12)

 . 129فواز طرابمس ، المصدر السابق ،  (13)

، ق ومحاضر، مع وثائط الجنراؿيد أميف الجميل حتى سقو ، إسرار الطائف مف عجورج بكاسييني (14)
 . 92، ص 9660بيروت -دار التعاوف الطباعة ، لبناف

 . 411عبد الرؤوؼ سنو، المصدر السابق ، ص(15)

(49)http://www.moqatel.com/openshare الحرب األىمية المبنانية   

 المصدر نفسو . (23)

 . 201الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، عبد  (29)

http://www.moqatel.com/openshare


                                                                     

 626 (0202 كانون األول) التاسع والعشرون  ممحق العدد 

 م.م. زينب شاكر عبد الرزاق

 . 23، ص 9660بيروت-البير منصور ، االنقالب عمى الطائف ، الدار الجديد ، لبناف (22)

عدناف السيد حسيف ،اتفاؽ الطائف في اإلطاريف اإلقميمي والدولي ، دور خادـ الحرميف الشريفيف (20)
ي الندوة التي عقدتيا دارة الممؾ عبد العزيز في معالجة األزمة المبنانية ،،بحوث ودراسات ألقيت ف

، دار الممؾ عبد العزيز ، الرياض ،  2331أيار  -0-26بالتعاوف مع الجامعة المبنانية لمفترة مف 
 . 034-033ص

 . 412عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص  (21)

ة ، مجمة المستقبل العربي ، فواز جرجس ، تأثير الحرب الباردة في السياسات الداخمية المبناني (22)
 .222، ص 9663أكتوبر،  292العدد 

 المصدر نفسو  . (23)

 . 032عدناف السيد حسف ، المصدر السابق ، ص (24)

 . 231عارؼ  العبد ، المصدر السابق ،ص (25)

 المصدر نفسو . (26)

 . 411عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص (33)

 .939، ص 2390بيروت -لبناف الطائفي،  دار الفارابي ،لبنافعمي عبد فتوني ، تاريخ  (39)

(: خامس مموؾ المممكة العربية السعودية وأوليـ اتخاذا لمقب 2332-9629فيد بف عبد العزيز) (32)
خادـ الحرميف الشريفيف ىو التاسع مف أبناء الممؾ عبد العزيز الذكور مف زوجتو األميرة حصة بنت 

 ـ بعده وفاة أخيو غير الشقيق الممؾ خالد .9652يونيو  90اليد الحكـ في احمد السديرؼ ، تولى مق
 .  392-399،ص1عبد الوىاب الكيالي ، المصدر السابق،جينظر:

الحسف الثاني : عاىل المغرب السابع عشر مف األسرة العموية الشريفة التي حكمت المغرب ، ولد  (30)
لحقوؽ مف معيد الرباط الذؼ كاف تابعا أنذلؾ لجامعة ، ناؿ شيادة الدكتوراه في ا 9626في الرباط 

بورنو ، تولى مناصب سياسية وعسكرية متعددة قبل إف يصبح ممكا ، بعد وفاة والده الممؾ دمحم الخامس 
ـ ، تعرض إلى محاوالت اغتياؿ عدة خالؿ سنوات  9639شباط  23نصب ممكا عمى المغرب في 

 . 201 -200،ص  2وىاب الكيالي ، المصدر السابق، ج، ينظر: عبد ال 9666حكمو ، توفي عاـ 



                                                                      

 627 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ممحق

 م في ظل الدعم الدولي9989مؤتمر الطائف عام  

 
ـ ، 9626الشاذلي بف جديد : عسكرؼ ورجل دولة وثالث رئيس لمجزائر المستقمة ، ولد عاـ  (31)

 ،انضـ إلى مناضمي جبية التحرير الوطني  9622ـ وفي عاـ 9621انخرط في الجيش الفرنسي عاـ 
،  0: عبد الوىاب الكيالي  ،المصدر السابق جـ ، ينظر 9646أتخب رئيسا لمجزائر في شباط 

 . 123ص

، تمق دراستو في الجزائر  9601سياسي ودبموماسي جزائرؼ ، ولد في عاـ األخضر اإلبراىيمي :  (32)
، ثورة الجزائية في مطمع الخمسيناتوباريس وانتسب إلى جبية التحرير الوطني الجزائرؼ منذ بدايات ال

اما ، أصبح مديرا ع 9639 – 9623الحكومة المؤقتة في جنوب شرؽ أسيا مثل الثورة الجزائرية ثـ 
، مبعوثا لمجامعة العربية في لبنافأصبح  9662 – 9656ومف عاـ  ،9630 – 9639لوزارة الخارجية 

 2392، وفي سوريا عاـ  2331بعدىا مبعوثا لألمـ المتحدة في الكثير مف الدوؿ منيا في العراؽ عاـ 
 . 936. ص 9اب الكيالي ، المصدر السابق، ج.ينظر: عبد الوى

كيف تأىمت السعودية إلنياء حرب لبناف باتفاؽ الطائف ، صحيفة الشرؽ األوسط ،  (33)
 .5062العددد

ـ قي مدينة درعا سياسي سورؼ ونائب سابق لرئيس الجميورية 9605فاروؽ الشرع : ولد عاـ  (34)
، يعتبر مف السياسييف المقربيف مف  2333 – 9651شغل منصب وزير خارجية سوريا بيف عامي 

الرئيس السورؼ حافع األسد ، واحد العوامل األساسية في اتخاذ القرار السياسي في سوريا إثناء حكـ 
 .940. ينظر: باسـ ريحاف، المصدر السابق، صبشار األسد ينما تـ تعينو نائبا لمرئيس

(68)http://www.moqatel.com/openshare مية المبنانيةالحرب األى  

 . 413عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص (36)

 . 969باسـ ريحاف مغامس الشميساوؼ ، ص ( 43)

 . 932عمي عبد فتوني ، المصدر السابق / ص(49)

تويودور ىانف ، لبناف تعايش في زمف الحرب مف انييار الدولة إلى انبعاث األمة ، ترجمة  (42)
 . 436، ص 9661بيروت،-لمطباعة والنشر، لبناف موريس صميبا، دار لحد خاطر

 المصدر نفسو . (40)



                                                                     

 628 (0202 كانون األول) التاسع والعشرون  ممحق العدد 

 م.م. زينب شاكر عبد الرزاق

، شركة المطبوعات لمتوزيع 1الضوء األصفر السياسة األمريكية تجاه لبناف،ط عبد هللا بو حبيب، (41)
 . 290، ص9666بيروت،-والنشر، لبناف

 المصدر نفسو . (42)

 . 295عارؼ العبد المصدر السابق ، ص(43)

 .50يسبني ، صجورج باك(44)

 نفسو . المصدر (45)

 . 26-25البير منصور ، المصدر السابق ،ص (46)

 29عبد هللا بو حبيب ، المصدر السابق ، ص(ح53)

محضر اجتماع كل مف وزيرؼ خارجية امريكا والسعودية في الواليات المتحدة األمريكية بشاف  (59)
 . 22-23صدر السابق ، ص الموقف العربي حياؿ لبناف . ينظر البير منصور ، الم

 .  236عمي عبد فتوني ، المصدر السابق ، ص  (52)

 .111جورج سعادة ،المصدر السابق ، ص (50)

 . 295عارؼ العبد ، المصدر السابق ، ص (51)

 . 292البير منصور ، المصدر السابق ، ص  (52)

 .295عارؼ العبد ، المصدر السابق ، ص  (53)

 292در السابق ، صالبير منصور ، المص (54)

( :سعود بف فيصل بف عبد العزيز إؿ سعود المعروؼ ب سعود 2392-9613سعود الفيصل) (55)
،  2392-9642الفيصل سياسي ودبموماسي سعودؼ وىو ثالث وزير لمخارجية السعودية خالؿ الفترة 

 . 936، ص 0عبد الوىاب الكيالي ، المصدر السابق ، ج

 . 03لسابق ، صالبير منصور  المصدر ا (56)

 . 56جورج بكاسيني ، المصدر السابق ، ص (63)



                                                                      

 629 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ممحق

 م في ظل الدعم الدولي9989مؤتمر الطائف عام  

 
 . 423عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص (69)

-جورج سعادة ، قصتي مع الطائف حقائق ووثائق مالبسات ومعاناة سوء تنفيذ وخيبة أمل لبناف(62)
 . 63، ص 9665 بيروت

 . 423عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص(60)

 المصدر نفسو . (61)

 .296عارؼ العبد ، المصدر السابق ، ص  (62)

 . 424عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص (63)

 .54جورؼ بكاسيني ، المصدر السابق ، ص (64)

 . 422عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص (65)

 . 924جورج بكاسيني ، المصدر السابق ، ص(66)

  422ر السابق ، صعبد الرؤوؼ سنو ، المصد (933)

 . 429تيودور ىانف ، المصدر السابق ، ص  (939)

 . 924جورج بكاسيني ، المصدر السابق ، ص  (932)

ـ نائبا عف 9624ياسية عاـ في مدينة زغرتا ، بدا حياتو الس 9622رينة معوض :ولدعاـ  (930)
الرئيس فؤاد شياب ، كاف ، تـ تعينو وزيرا الوؿ مره في حكومة الرئيس رشيد كرامي في عيد مدينتو

معوض يمتاز باالنفتاح والحوار مع الجيع وسفيرا عندما يشتد الصراع بيت المبنانييف،تـ انتخابو رئيسا 
يـو مف انتخابو، طريف شمس الديف ، المصدر السابق  94لمبناف بعد توقيع اتفاؽ الطائف واغتيل بعد 

 .945،ص

 . 939، البير منصور ، المصدر السابق ، ص 420تيودور ىانف ، المصدر السابق ، ص (931)

 . 439عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص (932)

 ( .9لممزيد ينظر ممحق رقـ ) (933)



                                                                     

 692 (0202 كانون األول) التاسع والعشرون  ممحق العدد 

 م.م. زينب شاكر عبد الرزاق

 المصدر نفسو . (934)

 .432عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص (935)

 ( .9لممزيد ينظر ممحق رقـ ) (936)

 .430صعبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ،  (993)

 236عمي عبد فتوني ، المصدر السابق ، ص (999)

 المصدر نفسو . (992)

 ( . 9لممزيد ينظر ممحق رقـ ) (990)

 .430عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص  (991)

 .  293عمي عبد فتوني ، المصدر السابق ، ص (992)

 . 064ىنرؼ لورنس ، المصدر السابق ، ص (993)

 . 962، المصدر السابق ، صعمي عبد فتوني (994)

 . 034عدناف السيد حسف ، المصدر السابق ، ص  (995)

 . 441عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ،ص (996)

حسف موسى ، بال ىوادة ،المسيرة السياسية لرجل الدولة سميـ الحص ،شركة المطبوعات لتوزيع  (923)
 . 199، ص  2391لبناف بيروت،  والنشر ،

 . 441لرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص عبد ا (929)

 . 442المصدر نفسو ، ص (922)

 . 934عمي عبد فتوني ، المصدر السابق ، ص (920)

 . 442عبد الرؤوؼ سنو ، المصدر السابق ، ص (921)

 



                                                                      

 699 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ممحق

 م في ظل الدعم الدولي9989مؤتمر الطائف عام  

  المصادر 

 أواًل : الوثائق 

  ،بيروت -فمركز دراسات الوحدة العربية ، لبنا 9660-9656يوميات ووثائق الوحدة العربية ػ 9
9662. 

 ثانيًا : كتب المذكرات 

 لبناف. –،  بيروت  9660-البيرمنصور ، االنقالب عمى الطائف ، الدار الجديد،  ػ 9

جورج بكاسيني ، إسرار الطائف مف عيد أميف الجميل حتى سقوط الجنراؿ ، مع وثائق ومحاضر ، ػ 2
 .9660دار التعاوف الطباعة ، الطبعة األولى 

-ادة ، قصتي مع الطائف حقائق ووثائق مالبسات ومعاناة سوء تنفيذ وخيبة أمل ،لبنافجورج سعػ 0
 .9665  بيروت

 .  9662بيروت،-كاروؿ داغر،جنراؿ ورىاف ، ترجمة جورج أبي صالح ، ممف العالـ العربي ، لبنافػ 1

ات لمتوزيع والنشر، عبد هللا بو حبيب ،الضوء األصفر السياسة األمريكية تجاه لبناف، شركة المطبوعػ 2
 . 9666بيروت،-لبناف

  االطاريحثالثًا : الرسائل الجامعية و 

، رسالة ماجستير  9656-9652احمد عبد الحسيف النصر هللا ،حزب هللا ودوره السياسي في لبناف  ػ9
 2393غير منشورة ، كمية الدراسات التاريخية ، جامعة البصرة ، 

 ، 9656 – 9642لموقف السعودؼ مف الحرب األىمية المبنانية باسـ ريحاف مغامس الشمساوؼ ، ا  ػ2
 ، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية ،جامعة ذؼ قار. 2390رسالة ماجستير غير منشورة ،عاـ 

، أطروحة دكتوراه ، كمية  9656-9610دمحم حسيف زبوف ، الدروز ودورىـ السياسي في لبناف ػ 0
 . 2335اآلداب ، جامعة البصرة ، 



                                                                     

 690 (0202 كانون األول) التاسع والعشرون  ممحق العدد 

 م.م. زينب شاكر عبد الرزاق

 عًا : الكتب راب

 –أكـر نور الديف الساطع، تاريخ ووثائق النصف الثاني مف القرف العشريف ، دار النفاس ، بيروت ػ9
 . 2335لبناف ، 

، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ، 0أيمي سالـ ، الخيارات الصعبة دبموماسية البحث عف مخرج ،طػ2
 .9664بيروت -لبنمف

ش في زمف الحرب مف انييار الدولة إلى انبعاث األمة ، دار خاطر تويودور ىانف ، لبناف تعايػ 0
 . 9661بيروت -لمطباعة والنشر ، لبناف

جوزيف صقر، قصة وتاريخ الحضارات العربية لبناف مف الحرب العالمية األولى إلى بداية الجميورية ػ 1
 ـ ،د.ت . د. ، 2الثانية ، ج

لرجل الدولة سميـ الحص ،شركة المطبوعات لتوزيع  حسف موسى، بال ىوادة ،المسيرة السياسيةػ 2
 .2391بيروت -والنشر ، لبناف

 2330بيروت  -حكمة أبو زيد، رؤساء حكومات لبناف كما عرفتيـ ، دار النيار لمنشر ، لبنافػ 3

تفكؾ الدولة وتصدع المجتمع ، المجمد األوؿ ،  9663- 9642عبد الرؤوؼ سنو، حرب لبناف ػ 4
 . 2335بيروت -لمعمـو ناشروف ، لبنافالدار العربية 

-9610طريف شمس الديف، انتخابات الرئاسة في لبناف مف بشارة الخورؼ حتى اليأس اليراوؼ  ػ 5
 . 9662بيروت ، -، المطبعة العصرية ،لبناف 9656

عارؼ العبد، لبناف والطائف تقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ػ 6
 .2339بيروت، -نافلب

اتفاؽ الطائف في اإلطاريف اإلقميمي والدولي ، دور خادـ الحرميف الشريفيف في  عدناف السيد حسف،ػ 93
معالجة األزمة المبنانية ، بحوث ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتيا دارة الممؾ عبد العزيز بالتعاوف 

 ، دار الممؾ عبد العزيز ، الرياض . 2331أيار  -0-26مع الجامعة المبنانية لمفترة مف 



                                                                      

 695 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ممحق

 م في ظل الدعم الدولي9989مؤتمر الطائف عام  

 . 2390بيروت ،  –عمي عبد فتوني، تاريخ لبناف الطائفي، دار الفارابي ػ 99 

 –غادة الخرساني ، لبناف ياعرب ،دراسة وثائقية المأساة والرجاؿ ولعبة األمـ ،مطابع األىراـ ػ 92
 . 9644مصر،

 –، مطبعة رياض الريس 0لى اتفاؽ الطائف ، طفواز طرابمس ، تاريخ لبناف الحديث مف اإلمارة إػ 90
 . 2399لبناف ، 

 لبناف . –كريـ بقرادوني ،لعنة وطف مف حرب لبناف الى حرب الخميج ، الشرؽ لممنشورات ، بيوت ػ 91

ىنرؼ لورنس ، المعبة الكبرػ المشرؽ العربي المعاصر والصراعات الدولية ، ترجمة دمحم مخموؼ ،  ػ 92
 .9662والتوثيق واألبحاث ، دار قرطبة لمنشر 

   خامسًا :المجالت والصحف

حمداف كماؿ ، تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية المبنانية في ظل الحرب ، مجمة المستقبل ػ 9
 9655، مايو  999العربي ، العدد 

عربي ، العدد فواز جرجس ، تأثير الحرب الباردة في السياسات الداخمية المبنانية ، مجمة المستقبل ال ػ2
 . 9663أكتوبر،  292

،مجمة جامعة  9656-9642دمحم عمي دمحم ، المممكة العربية السعودية والحرب األىمية المبنانية ػ 0
 .999،ص 2390، آب 5، العدد23تكريت لمعمـو اإلنسانية ، المجمد 

 5062، العدددكيف تأىمت السعودية إلنياء حرب لبناف باتفاؽ الطائف ، صحيفة الشرؽ األوسط ػ 1

 24لثة عشر ، ، المسنة الثا0200فرانسوا ميتراف مف الشخصي الى السياسي، مجمة المدػ ، العدد 
 . 2392كانوف األوؿ 



                                                                     

 695 (0202 كانون األول) التاسع والعشرون  ممحق العدد 

 م.م. زينب شاكر عبد الرزاق

 سادسًا :الموسوعات     

األردف ( ، دار الجيل ،  –فمسطيف  –لبناف  –سوريا  –سعد سعدؼ ، معجـ الشرؽ األوسط ) العراؽ ػ 9

 .9656بيروت ، 

، 9،2الموسوعة العربية لمدراسات والنشر ، دار اليدػ ،جوىاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، عبد الػ 2

0،1. 

 ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت . 9الييثـ األيوبي واخروف ، الموسوعة العسكرية ، جػ 0

 سابعًا: الموقع االلكترونية //

 1-http :// www . salime hoss. Com  

2-http://www.moqatel.com/openshare 
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