
 

 www.muthuruk.comموكع املجلة : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــامللذم
 

ش الطغام الهغبي           شٙلذ الانخضاءاث الطهُىهُت نبر جاٍع

الطهُىوي حضال واؾها إلاا لها مً ؤزغ نلى الامً الهغبي 

وؤلاْلُمي، الؾُما وانها ْض ؾالذ ؤيلب الاعاض ي الهغبُت ولم 

جٓخطغ نلى ألاعاض ي الُلؿؿُيُت ، لظا َٓض مثلذ اإلاىاِْ 

نً ؾبُهت جؿىع  الهغبُت ؤهمُت ٖبحرة في بنؿاء جطىع واضح

 الطغام الهغبي الطهُىوي .

ومً هىا حاء بزخُاع مجلـ الخهاون الخلُجي ٖإخض اشٙاٛ       

ُه مً الانخضاء الطهُىوي  اإلاىكماث الهغبُت اإلاىخضة لٓغاءة مْى

ِ الهغبي وحجم 1984-1982نلى لبىان ) ( ، لُهم مضي ازغ اإلاْى

 زٓله نغبُا واْلُمُا وصولُا.

ث في مدىعًٍ َػال نً اإلآضمت والخاجمت حاء البد        

ت، بط جؿّغ  اثمت الهىامش وؤًػا ملخظ باللًت ؤلاهٙلحًز ْو

اإلادىع ألاٛو مىه الى ؤؾباب الخغب وجبهاتها وجٙلل بٓغاءة واَُت 

ألبغػ ألاؾباب التي صَهذ ْىاث الاخخالٛ الطهُىوي بهتهإ 

ؼ نلى  ِ ألاعاض ي اللبىاهُت ، ؤما اإلادىع الثاوي َلٓض ٖع ْغاءة مْى

ِ نلى  مجلـ الخهاون الخلُجي مً الخغب وؤزغ طلٚ اإلاْى

 ؾبُهت الطغام الهغبي الطهُىوي ومضي جؿىعه.

ؤما اإلاطاصع التي جم انخماصها َٓض جىىنذ ما بحن الىزاثٔ       

الًحر اإلايشىعة والطاصعة نً صاع ال٘خب والىزاثٔ الىؾىُت 

و ألاماهت الهامت إلاجلـ  ببًضاص، وؤًػا الىزاثٔ اإلايشىعة نبر مْى

الخهاون الخلُجي، َػال نً ال٘خب  والغؾاثل الجامهُت والتي 

 (1984-1982) موكف مجلس التعاون الخليجي مً الغسو الصهيووي للبىان

  زييب إبراهيم حسووي كبة

              *حسين كامل جابر الشاهر
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 املفتاحية :الكلمات 

ِ مجلـ الخهاون الخلُجي  مْى

 الًؼو الطهُىوي
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ش الطــغا       م الهغبــي الطــهُىوي حــضال واؾــها إلاــا لهــا مــً ازــغ نلــى الامــً الهغبــي شــٙلذ الانخــضاءاث الطــهُىهُت نبــر جــاٍع

وؤلاْلُمــــي، الؾــــُما وانهــــا ْــــض ؾالــــذ ايلــــب الاعاضــــ ي الهغبُــــت ولــــم جٓخطــــغ نلــــى ألاعاضــــ ي الُلؿــــؿُيُت ، لــــظا َٓــــض مثلــــذ 

 اإلاىاِْ الهغبُت ؤهمُت ٖبحرة في بنؿاء جطىع واضح نً ؾبُهت جؿىع الطغام الهغبي الطهُىوي .

ُـه مـً الانخـضاء        ومً هىا حاء ازخُاع مجلـ الخهاون الخلُجي ٖإخـض اشـٙاٛ اإلاىكمـاث الهغبُـت اإلاىخـضة لٓـغاءة مْى

ِ الهغبي وحجم زٓله نغبُا واْلُمُا وصولُا. 1982الطهُىوي نلى لبىان نام   ، لُهم مضي ازغ اإلاْى
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 موكف مجلس التعاون الخليجي مً الغسو الصهيووي للبىان

(1982-1984) 

ؤلاؾغاثُلي همىطج الًؼو ؤلاؾغاثُلي ٗان مً ؤبغػها ْغاع الخغب 

لهبض الىهاب نبض ًاؾحن، ٖما ؾاهمذ البدىر  1982للبىان 

اإلايشىعة في نضة مجالث بتزوٍض البدث بالهضًض مً اإلاهلىماث 

اإلاهمت ، وؤًػا الصخِ التي ػوصث البدث ببهؼ اإلاىاِْ 

اإلاهمت  الخاضت بضٛو مجلـ الخهاون الخلُجي والتي اَخٓغث 

 ب.اليها ال٘خ

 أسباب الحرب وثبعاتها:  -

ٗاهذ مؿامو الُ٘ان الطهُىوي في حىىب لبىان لِؿذ       

ىت بلخكت ْغاع الُ٘ان باحخُاح لبىان نام  وبهما حهىص  1982ٍْغ

نىضما عؾمذ خضوص الُ٘ان اليهىصي ؤي ما ْبل  1919الى نام 

ٗان مً ابغػ  1948حشُ٘ل صولت الُ٘ان الطهُىوي نام  و

وشاء صولت ؤهضاَها هى الاؾدُالء نلى الجىىب اللبىاوي وا

ت زاغهت لها ومً احل جدُٓٔ طلٚ نملذ نلى صَو  نىطٍغ

الهجغة اليهىصًت اليها  لػمان مشغوم صولت ضهُىهُت ٖبري جػم 

، الؾُما وان الُ٘ان  (1) ألاعاض ي الىاْهت  بحن )الُغاث والىُل( 

 في نملُت اللُؿاوي في 
ً
ا الطهُىوي ؾبٔ وان هاحم لبىان نؿٍ٘غ

ٗاهذ تهضٍ للٓػاء نلى الىحىص  والتي  (2)  1978اطاع14

، ل٘نها َشلذ في جدُٓٔ مؿانيها اط  (3) الُلؿؿُني في لبىان 

ت وسخب ْىاتها مً لبىان  اغؿغث الى بًٓاٍ نملُاتها الهؿٍ٘غ

  (4)  1978اطاع19هدُجت للٓغاع الظي ضضع مً مجلـ الامً في 

 . ( 5) 1978اطاع14بهض زمؿت ؤًام مً الهجىم  في 

الُ٘ان الطهُىوي في خغاٖه غض لبىان وغض  بؾخمغ         

 17الىحىص الُلؿؿُني، بط هاحمذ الؿاثغاث الطهُىهُت في 

غان  غ الُلؿؿُيُت  1981خٍؼ منها ياعاث (6)اهضاٍ إلاىكمت الخدٍغ

في ْلب بحروث ختى ان الؿىعٍحن اعؾلىا ؾاثغاث مٓاجلت لٓؿو 

ٔ ؤمام الؿاثغاث الطهُىهُت، وهدُجت الاغغاع التي  حهغغذ الؿٍغ

ٙي عوهالض  لها بحروث مً الٓطِ الطهُىوي ؾالب الغثِـ ألامٍغ

ًان) ِ الهملُاث Ronald Reagan (7  )( 1989-1981َع ْو

ِ الهملُاث بال بن  الُ٘ان  (8)الخغبُت  ، لً٘ عيم جْى

ل شاعون  الطهُىوي بؾخمغ بمسؿؿاجه بط بمجغص ان حؿلم اٍع

Ariel Sharon (9)  بضء  بالهمل نلى مىطب وػٍغ الضَام خاٛو ال

( 10)وغو زؿت إلاهاحمت لبىان واجطح طلٚ في زؿاباجه وحلؿاجه 

، الؾُما ان الانضاص للخغب بضء بهض ان جىضلذ ألامم اإلاخدضة 

ش  غ  1981جمىػ  24بخاٍع الى جغجِب اجُاّ بحن مىكمت الخدٍغ

ِ اؾالّ الىاع وطلٚ بغناًت  الُلؿؿُيُت  والُ٘ان الطهُىوي لْى

ُ٘ت  ٗل مً اإلامل٘ت ال هغبُت الؿهىصًت والىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

اٍ الًاعاث ـالهؿ٘عُت و بُٓث وػو  دصا  للهملُاوالظي 

ػص مىفمت الخدعُع ٗان ٌشنها الُ٘ان الطهُىوي ي ـالم٘ثُت الخ

، ٖما ؾالبىا باإلآابل الُلؿؽُىُت  َي بُعوث وَي جىوب لبىان 

 ِ هُىوي وفي الُ٘ان الطاث الُصائُت الهؿ٘عُت ػص ـالهملُبْى

مت خُُٓٓت له   .( 11)خُنها ؤنض الُ٘ان الطهُىوي طلٚ هٍؼ

ت للُ٘ان        ت الهملُاث الهؿٍ٘غ  لظلٚ اه٘شُذ ؾٍغ
ً
ووَٓا

طٌو في ازباع الثامىت  1982هِؿان  8الطهُىوي في لبىان  َُي  
ُ
ؤ

ت  ؾخٙىن  N.B.Cفي بطانت  ُ٘ت  ان الهملُاث الهؿٍ٘غ الامٍغ

ت مً احل خغبا شاملت وؾٍى حشإع ال ت والجٍى ٓىاث البدٍغ

، اط جم اجساط الٓغاع  (12) مؿانضة الٓىاث اإلاهاحمت مً الُابؿت 

ش  غان 6واهخٓاله الى خحز الخؿبُٔ الهملي بخاٍع اط  1982خٍؼ

اهضَهذ الٓىاث الطهُىهُت الى الهمٔ اللبىاوي ونبر مداوع 

ٗاهذ  (13) مسخلُت ومخظعنت بالهضًض مً ألاؾباب  ، منها انها 

تهضٍ الى جسلُظ لبىان مً الٓىي الخاعحُت اإلاخمثلت بالؿىعٍحن 

والُلؿؿُيُحن والهمل نلى بناصة لبىان مً حضًض بما ًخىأَ 

ظلٚ الٓػاء نلى مىكمت  (14) والؿُاؾت الطهُىهُت  ، ٖو

 نً 
ً
 في لبىان َػال

ً
 وؾُاؾُا

ً
ا غ الُلؿؿُيُت نؿٍ٘غ الخدٍغ

ٖم صازل ألاعاض ي اللبىاهُت  440ٔ اؾخدضار خؼام امني بهم

والهمل نلى الخاّ الػُت الًغبُت ويؼة بالُ٘ان الطهُىوي 

 صنم الُلؿؿُيُحن 
ً
وبنؿاء ؾٙانها هىم مً الخ٘م الظاحي واًػا

له الى صولت زاضت بهم   . (15)لٓلب هكام الخ٘م في ألاعصن وجدٍى

ى وحاءث نملُت ايخُاٛ الؿُحر الطهُىوي في لىضن شلىم        

ش   Shlomo Argov   (16)اعيٍى  غان 3بخاٍع ، والٓذ  1982خٍؼ

ؿاهُت الٓبؼ نلى مىُظي الهملُت في لىضن وبهض  الشغؾت البًر

غ الُلؿؿُيُت ؤي  الخدُٓٔ اجطح اهه لم ًً٘ إلاىكمت الخدٍغ

هت للهجىم نلى  ٗاهذ طَع نالْت باألمغ ، بال بن هظه الخاصزت 

ي يهىصي في الهالم هى لبىان بهض ان ؤنلىذ بن ؤي هجىم نلى ؤ

غ ونلى الُ٘ان الطهُىوي الغص  (  17)اهتهإ مً ْبل مىكمت الخدٍغ

، ٖما ان الازحر اؾخًل اوشًاٛ الضٛو الهغبُت بالخغب 

ؤلاًغاهُت وألاوغام اإلاترصًت في اإلاىؿٓت مما صَهها -الهغاُْت

الؾُما وان الظي ؾانض الُ٘ان الطهُىوي نلى   (18)للهجىم 

هىع الاوغام الضازلُت في لبىان نىضما وضل صزٛى لبىان جض
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لغثاؾت لبىان بط ؾُؿغث ْىي ؾُاؾُت (    19)بشحر الجمُل 

مهُىت وجدالُذ مو الهضو لظا ْض ازخل الخىاػن صازل لبىان 

غ ؤعغُت ضالخت للهضو  ، لً٘ الخُاع الطهُىوي لم (20)مما َو

لم ًدؿنى له الاؾخمغاع خُث جم ايخُاٛ بشحر الجمُل وعيم طلٚ 

 (    21)ًدُض الهضو نً ؾُاؾخه بخهُحن ؤزُه امحن الجمُل 
ً
بضال

نىه ، وهظا ما ًخىأَ والؿُاؾت الطهُىهُت في لبىان التي 

الؿاثض في الٓغن اإلااض ي (  22)بؾخًلذ مىار الخغب الباعصة 

 ،(  23)ووحضث في طلٚ َغضت ٖبحرة لخلٔ هكام حضًض في لبىان 

دٓٔ مً زالٛ الىكام لً٘ هضٍ الُ٘ان الطهُىوي لم ًخ

الؿُاس ي الؿاثُي مما ًاصي الى جُ٘ٚ اليؿُج الاحخماعي، وهظه 

ٔ اللهب نلى وجغ  هي الؿُاؾت اإلاخبهت مً ْبل الُ٘ان نً ؾٍغ

 .( 24)الؿاثُُت ؾىاء في لبىان او في الضٛو الهغبُت ألازغي 

بضء الُ٘ان الطهُىوي ًُ٘غ نلى الطهُض الهؿ٘غي، بط       

الخدٕغ نلى شٙل زالر مداوع جخمثل باإلادىع خشض الجِش وجم 

الشغقي والىؾـ والًغبي ختى ؾمُذ في خُنها بهملُت الجلُل 

، ونلى ؤزغ طلٚ صنا مجلـ الامً الٓىاث الطهُىهُت  (25) الانلى 

الى الاوسخاب مً ألاعاض ي اللبىاهُت ومً صون شغؽ الى الخضوص 

ُان الطهُىوي الضولُت اإلاهتٍر بها ووِْ اؾالّ الىاع، لً٘ ال٘

،     واؾخمغ في جٓضمه ل٘ىه واحه  (26)لم ً٘ترر لظلٚ الٓغاع 

مٓاومت واضخت مً ْبل الٓىاث الُلؿؿُيُت الخابهت إلاىكمت 

ت الٓىاث اللبىاهُت   نً مشاٖع
ً
غ الُلؿؿُيُت َػال الخدٍغ

، عيم حجم اإلآاومت التي حهغغذ لها الٓىاث ( 27)والؿىعٍت 

لخٓضم الى ان وضلذ الى ْلهت الطهُىهُت ل٘نها بؾخمغث با

غان  8في   ( 28) الشُِٓ  ٗان وضىلهم الى هظه  1982خٍؼ و

 .(  29)الٓلهت ٌهني بنهاء الىحىص الُلؿؿُني في لبىان 

لً٘ اإلآاومت لم حؿخلم وبهما بػصاصث ونلى ؤزغ طلٚ قهغ      

ٗاهذ (   31)ٖىدُجت لالخخالٛ الطهُىوي للبىان  ( 30)خؼب هللا  بط 

ٖإٛو (   32)لُت بؾدشهاصًت ًٓىم بها ؤخمض الٓطحر اٛو نم

بؾدشهاصي لخؼب هللا نىضما َجغ هُؿه في مٓغ ْىاث الُ٘ان 

ً  76الطهُىوي في ضىع حىىب لبىان و ْخل  مٓاجل وحغح نشٍغ

ً في  ً الثاوي11آزٍغ  . (33) 1982حشٍغ

ِ الىالًاث اإلاخدضة            ت اإلآاومت قهىع مْى وجؼامً مو خٖغ

٘ ِ الهملُاث الامٍغ ُت التي ؾلبذ مً الُ٘ان الطهُىوي ْو

ت  ٗاهذ جىكغ الى لبىان نلى اهه صولت ناػلت  (34)الهؿٍ٘غ ، ألنها 

ٙي  بحن ؾىعٍا والُ٘ان الطهُىوي، الن وقُُخه مً اإلاىكىع ألامٍغ

ؤن ًٙىن هٓؿت بهؿالّ الثٓاَت الًغبُت وهمىطج الخالقي بحن 

إلاهؿُاث وؤضبدذ ؤلاؾالم واإلاؿُدُت ، لً٘ الخغب يحرث ا

، ونلى  ( 35) لبىان صولت مىاحهت بحن ؾىعٍا والُ٘ان الطهُىوي 

ِ َىعي  1982اب  1ؤزغ طلٚ ؾالب مجلـ الامً في  بْى

ت نلى ألاعاض ي  إلؾالّ الىاع ووِْ ٗل اليشاؾاث الهؿٍ٘غ

م   (36) اللبىاهُت  ٛ 15في  520ونلُه ؤضضع ْغاعه اإلاْغ  1982اًلى

ِ اؾالّ الىاع وؤنض ما خطل للبىان هى اه تهإ الجُاْاث ْو

غاعاث     مجلـ الامً وؾالب بدُل الؿُاصة اللبىاهُت  ْو

، ٖما بحخمو وػعاء  (37) وؾالمت ؤعاغُه واؾخٓالله نبر خٙىمخه 

وؤنلىىا نً جػامً  1982اب30الخاعحُت الهغب في اإلاًغب في 

مو لبىان وبؾخهضاصها لخٓضًم ًض الهىن  (  38)الضٛو الهغبُت 

هذ الهضوان وبحن مضي زؿىعجه نلى الامً والؿالم في    وؤصا

 .(   39)اإلاىؿٓت 

ِ مجلـ الخهاون الخلُجي مً الخغب: -  مْى

ُه مىظ اوهٓاص ماجمغ         ؤبضي مجلـ الخهاون الخلُجي مْى

نىضما بضؤث جخطانض خضة الهجىم  1981اًاع26الٓمت ألاٛو في 

 ما الطهُىوي نلى لبىان، بط هاْش خُٓٓت الىغو ف
ً
ي لبىان ناصا

ًدضر هى بهتهإ لؿُاصة وبؾخٓالٛ لبىان  وهاشض حمُو 

ألاؾغاٍ بػغوعة هبظ الخالَاث وبًٓاٍ اؾالّ الىاع وبضء 

اّ في بؾاع الشغنُت اللبىاهُت  ، وؤٖض نلى  (40)مُاوغاث الَى

طلٚ في احخمام اإلاجلـ الىػاعي في صوعجه ألاولى في الؿاثِ في 

اب مً الهام هُؿه" بط نبر نً اصاهخه لالنخضاءاث 31

ٗاتها لؿُاصة لبىان واؾخٓالله وؤنلً صنمه  الطهُىهُت واهتها

للبىان في ؾهُه لبؿـ شغنُخه نلى حىىبه وفي اإلاداَكت نلى 

،  وفي  (41) لؿُاس ي وؾُاصجه "ؾالمخه الاْلُمُت واؾخٓالله ا

البُان الصخُي الحخمام اإلاجلـ الىػاعي إلاجلـ الخهاون في 

غان11صوعجه الغابهت في الؿاثِ في  ؤصان الانخضاءاث 1982خٍؼ

الطهُىهُت التي جدؿم بالىخشُت ونضم اخترام بغاءة ألاؾُاٛ وال 

ختى اليؿاء وخظع مً مًبت بؾخمغاع هظا الاخخالٛ إلاا ًاصي الُه 

"  ًإمل ؤن ًخم  (42) مً جُجحر لألوغام في اإلاىؿٓت  ، ونبر بالٓٛى

اّ بحن مسخلِ الؿىاثِ اللبىاهُت بما ًدٓٔ الهضٛ  الَى

غ الاؾخٓغاع في لبىان"  َى ، ( 43)واإلاؿاواة وعوح الخهاون والازاء ٍو
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مما ٌؿانض نلى بًٓاٍ ؤلاباصة الجمانُت ووغو خض للىحىص 

 .(  44)الطهُىوي في اإلاىؿٓت 

اٖضث الاماعاث الهغبُت اإلاخدضة  في الؿُاّ طاجه ونلى       

في  (45) لؿان وػٍغ الىُـ الاماعاحي ماوو ؾهُض الهخِبت 

غان20 ُ٘ت في  1982خٍؼ ان ما ًدطل يهضص اإلاطالح الامٍغ

اث الطهُىهُت في  ٙا ؤن جػو خض للخطَغ اإلاىؿٓت ونلى ؤمٍغ

غبُت َهى لبىان الؾُما وؤن الىُـ جدذ جطٍغ الخٙىماث اله

، (46) ٖؿالح مؿخهضة الاماعاث الهغبُت لخؿبُٓه ٗىعْت غايؿت 

ً بضوعها ؤعؾلذ وػٍغ زاعحُتها مدمض بً مبإع اٛ  والبدٍغ

غان22الى واشىؿً ولىضن في   (47)زلُُت  وؾالب  1982خٍؼ

اإلاؿاولحن هىإ بُغع نٓىباث بدٔ الُ٘ان الطهُىوي الظي 

ِ ًخجاهل ٗل الىضاءاث الهغبُت والضولُ ت التي جؿالبه بْى

 .(48)نضواهه نلى لبىان 

وزالٛ احخمام  مجلـ الخهاون الخلُجي ْامذ اإلامل٘ت         

اعة  الهغبُت الؿهىصًت بخىحُه صنىة الى الغثِـ بشحر الجمُل لٍؼ

اإلامل٘ت للخباخث في مؿالت الىحىص الُلؿؿُني في لبىان وطلٚ 

ش  غان 29بخاٍع ؼ اإلاشغوم الهغبي 1982خٍؼ ، لً٘ الجمُل َع

ي لبىان وؤضغ نلى نضم خٛى بٓاء عمؼي للٓىاث الُلؿؿُيُت ف

ٗاهذ   . (49) بٓاء ؤي ْىاث مً ؤي هىم 

في ( 50)وضغح ولي الههض الٓؿغي زلُُت بً خمض اٛ زاوي           

اعجه  الى اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت في  بان   1982اب14ٍػ

ظلٚ الُلؿؿُيُحن في لبىان ًخهغغىن لخغب  الشهب اللبىاوي ٖو

ٍى بىحهها، ٖما جب الْى ؤشاص بحجم ؤلاضغاع والطمىص  بباصة ٍو

هاصتها  (51)بىحه الهضو ل٘ال الشهبحن ، بِىما ؾلؿىت نمان ٖو

ٗان بط بُيذ  ُها بػاء ؤي خضر  جدؿم بالخُاصًت في ؾغح  في مْى

بالٓٛى بن ما ًجغي صلُل نلى عيبت الُ٘ان الطهُىوي بالخىؾو 

، واهه لِـ  (52) وبخخىاء ؤٖثر مً بلض غمً هؿاّ الىؾً الهغبي 

ً خٔ الُ٘ان الطهُىوي عؾم الخاعؾت الؿُاؾُت للبىان م

جب الخىضل الى خل واضح َُما ًسظ الُلؿؿُيُحن في  ٍو

 . (53) بحروث 

 في      
ً
ني بُاها ٛ 20وؤضضع مجلـ الىػعاء البدٍغ  1982اًلى

شجب َُه اإلاجاػع بدٔ ضبرا وشدُال وانض هظه اإلاجاػع مً 

ش الخضًث  ، ونلُه ؤضضعث الخٙىمت (   54)ابشو اإلاجاػع في الخاٍع

يُت بُاها جضنى َُه الى الًاء حمُو الاخخُاالث في اإلامل٘ت  البدٍغ

بمىاؾبت نُض ألاغحى اإلابإع وطلٚ اخخجاحا نلى اإلاجاػع في 

 .           (55) لبىان 

ٗاهذ اإلاىاِْ اإلاؿغوخت ؾىاء غمً احخماناث مجلـ      

داث ٗل صولت مً ص ٛو مجلـ الخهاون الخلُجي ؤو غمً جطٍغ

الخهاون الخلُجي َإنها ال جخهضي الصجب والاؾدىٙاع والضنىة الى 

ل طلٚ غمً الؿُاّ الؿُاس ي والضبلىماس ي وبهُضا  الىخضة ٗو

 نً الؿاخت اإلاُضاهُت إلاىاحهت الهضو.

اٖض مجلـ الخهاون الخلُجي  بضوعجه الثالثت للمجلـ      

ً في  ً ألاٛو 11ألانلى في البدٍغ وسخاب نلى الا  1982حشٍغ

) الطهُىوي الُىعي ويـحر اإلاشغوؽ مً حمُو الاعاض ي اللبىــاهُت 

، وفي زػم هظه اإلاىاِْ اإلاخهضصة ؾغح الُ٘ان الطهُىوي  (56

 إلاُاوغاث شاملت مو لبىان وطلٚ في 
ً
ً 11مشغونا حشٍغ

 ٛ جدذ نىىان مهاهضة ؤمىُت مو لبىان وجخبىاها  1982الاو

ُ٘ت اط جخػمً انهاء خالت الخغب بحن  الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

حن وجٙىن اإلاُاوغاث غمً اؾاع اجُاّ ؾُاس ي بان ًٙىن  الؿَغ

بٓاء ؤو اوسخاب الٓىاث الطهُىهُت متزامً مو الٓىاث الؿىعٍت 
ما بحن  1983، وؤزظث اإلاُاوغاث مجغاها في مؿلو نام   (57) 

، وؤؾُغث نً الخىضل الى  ( 58)حمُو ألاؾغاٍ بما َيها ؾىعٍا 

 . (59)  1983ؤًاع17م الظي ُنٍغ بمهاهضة اجُاّ الؿال 

ُعَؼ الاجُاّ مً ْبل اللبىاهُحن وختى الؿىعٍحن عيم بهه       

 ل٘ىه ؤصي الى جطانض الاْخخاٛ الضازلي 
ً
لٓي صنما يغبُا

ؼ الٓاؾو لالجُاّ   (60)والاهٓؿام الؿُاس ي  وفي قل هظا الَغ

الث مً ْام الغثِـ اللبىاوي امحن الجمُل بالهضًض مً الاجطا

ؤحل اجساط ْغاع خٛى الاجُاّ مً خُث الاؾخمغاع نلُه ؤو الًاءه 
ومً بحن جلٚ الاجطاالث الاجطاٛ مو اإلالٚ َهض ملٚ (   61)

ِ وؾغخذ مباصعة بهض  تها اإلاْى الؿهىصًت ، وجبيذ الازحرة في ْو

  ( 62) ان خطل نلى مىآَت صٛو مجلـ الخهاون الخلُجي 

غي جخٙىن مً زمان هٓاؽ وباالجُا ُٔ الخٍغ  (63)ّ مو َع

،والُٓاصاث الىؾىُت وؤلاؾالمُت في لبىان وؾىعٍا بضوعها وآَذ 

بشغؽ خظٍ اإلااصجحن الخامؿت والؿاصؾت وجم الخىأَ ختى 

 .    (64) اضبذ باإلمٙان نٓض ماجمغ خىاع وؾني حضًض 

ٗاهذ مىاِْ صٛو مجلـ الخهاون الخلُجي مصجهت        

ٓىاث الطهُىهُت وبلًاء اجُاّ لالجُاّ وجضنى الى سخب ال

 1983اًاع19ؤًاع، ختى ان وػعاء زاعحُخه ؤضضعوا  بُان في 17
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اٖض َُه نلى غغوعة سخب الٓىاث الطهُىهُت والخُاف نلى 

 .(65) امً وؾالمت لبىان وان امىه مغجبـ بإمً الامت الهغبُت 

ٖما حضص مجلـ الخهاون الخلُجي في احخمام اإلاجلـ        

ُه 1983اب 24صوعجه الثامىت في الؿاثِ في  الىػاعي في مْى

ُه  ض مجضصا، مْى " ان اإلاجلـ ًٖا ججاه  اؾخٓالٛ لبىان بالٓٛى

الثابذ للمداَكت نلى اؾخٓالٛ لبىان وؾُاصجه ووخضة اعاغُه، 

ىاشض شهب لبىان بٙاَت َئاجه الهمل نلى جدُٓٔ وخضجه  ٍو

نً  1984اطاع5، ونلُه ؤنلً امحن الجمُل في  ( 66)الىؾىُت" 

ٖما اضضع مجلـ الىػعاء اللبىاوي  1984ؤًاع  17بلًاء  بجُاّ 

 في 
ً
بةلًاء الاجُاّ وؤٖض ؤن الخٙىمت اللبىاهُت 1984آطاع  6ْغاعا

ٔ  هي اإلاؿاولت نً امً وؾُاصة لبىان وان الخٙىمت جخدٕغ َو

وعخبذ ٗل الضٛو الهغبُت بٓغاع ؤلالًاء   (67) اإلاطلخت الىؾىُت 

الظي ؤنلىخه الخٙىمت اللبىاهُت عيم اهه هىالٚ ْلٔ مما ؾُٙىن 

 .     (68) نلُه عص َهل الُ٘ان الطهُىوي 

ؾاهض مجلـ الخهاون الخلُجي جلٚ الٓغاعاث الضانمت       

ذ ونلى لؿان  اّ الىؾني اللبىاوي، بط نبرث الٍٙى للىخضة والَى

ان ما خطل جدؿمذ به اؾؿىعة  (69)ح ألاخمضالشُش ضبا

ضه الُ٘ان الطهُىوي ، و نبر نً امله  ان وهُاط ٗل ما ًٍغ ؾٍغ

 للجزام الضازلي اللبىاوي وان 
ً
بان ًػو الًاء الاجُاُْت خضا

، ومً حهت ؤزغي  (70)ٌؿخإهِ لبىان صوعه صازل الامت الهغبُت 

صي بان بلًاء وػٍغ الخاعحُت الؿهى ( 71)نبر ألامحر ؾهىص الُُطل 

اّ اللبىاوي وبضاًت الهُغاج الاػمت في  الاجُاُْت ًاصي الى الَى

 . (72) لبىان 

حضص مجلـ الخهاون الخلُجي صنمه للبىان في بحخمام      

ً 7اإلاجلـ ألانلى في صوعجه الغابهت في الضوخت في  حشٍغ

اط "اٖض نلى جإًُضه للبىان في اإلاداَكت نلى ؾالمخه  1983الثاوي

ه واؾخٓالله ووخضة اعاغُه ، وؤنغب نً جإًُضه إلااجمغ وؾُاصج

اّ الىؾني  اإلاىهٓض في حىُِ ونبر نً ؤمله بان ًدٓٔ (   73)الَى

 . (74) الىخاثج التي ًخؿلو اليها شهب لبىان"  

واؾخمغث مىاشضاث ممثلى صٛو مجلـ الخهاون  في حمُو        

ان ، وان لٓاءاتهم بٙاَت الضٛو ومؿالبتهم بخدُٓٔ ؾُاصة لبى

ٗان الخغإ نلى الطهُض الؿُاس ي اٖثر مما هى نلى الطهُض 

ومً  (75)الهؿ٘غي واإلاُضاوي، بط ؾالب الشُش حابغ الطباح 

زالٛ احخماناث اإلاجلـ ألانلى إلاجلـ الخهاون الخلُجي مجلـ 

ِ خاػم ججاه اإلاجاػع التي جٓام بدٔ الشهب  الامً باجساط مْى

هُت ، وؤنلىذ نً امضاص لبىان اللبىاوي مً ْبل الٓىاث الطهُى 

اث ، وانها  باي شٙل مً اشٙاٛ اإلاؿانضاث نلى حمُو اإلاؿخٍى

غث مبلٌ اٖثر مً ملُىن صوالع ٖمؿانضاث ؾبُت ويظاثُت  َو

، ٖما (  76)َٓـ وطلٚ بالخهاون مو الطلُب ألاخمغ الضولي 

ُ٘ت بضنم الًؼو  ذ الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ بتهمذ الٍٙى

نلُه ًجب بناصة الىكغ في الهالْاث الضولُت الطهُىوي للبىان و 
(77  ). 

غان نام         ؤنلىذ الخٙىمت الطهُىهُت الاوسخاب في خٍؼ

ٗاهذ جسىع خغب شغؾت   مو اإلآاومت والجؼاٛ  1985 عيم انها 

اإلاؿالت اللبىاهُت مهػلت ٌؿخهص ي نلى الخٙىمت الطهُىهُت 

ؿغث الخغب ، وبَترغذ الخٙىمت الطهُىهُت بنها ز (78) خلها 

ظلٚ الىالًاث اإلاخدضة  ل٘نها لم جسؿغ الؿالم نلى خض ْىلها ٖو

لها طاث الغاي وان الخاؾغ في هظه اإلاهاصلت هى لبىان وشهبها 

ألهه الُ٘ان الطهُىوي لم  ( 79) وؤمنها ولِـ الُ٘ان الطهُىوي 

ت التي ًٓىم بها مجغص نملُاث  ًً٘ ًغي في الهملُاث الهؿٍ٘غ

مخطلت غمً ؾلؿلت امىُت بهُضة اإلاضي  وبهما ياًاث وخلٓاث
(80 ). 

ًبضو بن الُ٘ان الطهُىوي بنهؼم في جدُٓٔ ؤهضاَه بالشٙل       

اإلاؿلىب والؿبب في طلٚ ْىة اإلاهاعغت الٓاثمت واإلاخدالُت مو 

 نً صوع اإلآاومت الُلؿؿُيُت 
ً
ظلٚ ؾىعٍا َػال ،  (81)اًغان ٖو

ىب لبىان وعيم طلٚ َان ؾُاؾت الُ٘ان الطهُىوي في حى

ُُٖلت بان ججهل الؿالم امغ مؿخدُل وبهما ما خطل في 

،  (82)اجُاُْت الؿالم هى امغ واْو َغغخه الؿُاؾاث الٓاثمت 

مىظ بن صزلذ ألاعاض ي الهغبُت  وبن ههجها مؿخمغ الا وهى الىهج 

الطهُىوي الظي الًؼاٛ مؿخمغ وزابذ ال ًدبضٛ وبن حغث نلُه 

ت صون   حهضًالث زاهٍى
ً
ان ًىٓؿو نً بؾخمغاعه الجىهغي اخُاها

، وهظا ًبحن بن الٓىة الطهُىهُت مؿخمغة في جدُٓٔ  ( 83)

ت،  ذ نً نملُاتها الهؿٍ٘غ ُذ وبشٙل مْا ؤهضاَها وبن جْى

ونلى هظا ألاؾاؽ َان نلى الشهب الهغبي  ؤن ٌهض هُؿه 

ضنم ْىجه ٖٓىة عاصنت بالؿالح والامٙاهُاث الالػمت وؤلاعاصة ،  ٍو

طىو الؿالم ال ان ًخأػع مو وبظلٚ هى ًضا َو نً امىه واعغه ٍو

 .( 84)الٓىي ال٘بري غض الشهىب الهغبُت ألازغي 
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ان هظه الؿُاؾت الطهُىهُت الثابخت والؿانُت لخدُٓٔ      

ٗاتها  مطالخها حؿخىحب باإلآابل ْىة نغبُت مشابهت لغصم خغ

ً الالمخىاهُت غض الامت الهغبُت، ألن ٗل اإلاىاِْ الهغبُت لم ج٘

باإلاؿخىي اإلاؿلىب وبالٓضع الٙافي مً خُل الؿالم في اإلاىؿٓت 

البل ٌهبر نً الخساطٛ ، الؾُما واهه َٓض هُبخه امام الغاي 

ِ مشتٕر ، واهما  الهام الضولي اط لم ًً٘ بمٓضوعها اجساط مْى

ٙا   نً مىاشضة ؤمٍغ
ً
اْخطغ نلى بُاهاث الاؾدىٙاع والصجب َػال

 . (85)نلى الُ٘ان الطهُىوي  وألامم اإلاخدضة مً احل الػًـ

ًبضو بن صٛو مجلـ الخهاون الخلُجي وبن نبرث وابضث          

بغايها بال انها لم جبخهض نً ؾُاؾتها باالؾدىجاص بالضٛو الهكمى 

والخبهُت لها وهظا ًىضِ مضي ؤزغ صٛو مجلـ الخهاون 

 الخلُجي نلى اإلاؿخىي الضولي.

 

 :الاستيتاجات

ش جمثل بنؿاء عئٍت اؾتراجُجُت لُهم ان ْغاءة الخاٍع     

مهؿُاث الىاْو الٓاثم وازاعه نلى اإلاؿخٓبل، لظا َان صعاؾت ؤي 

خٓبت ػمىُت حهؿي جطىع للمضي البهُض، ونلُه َان صعاؾدىا في 

 1982هظا البدث نً الانخضاء الطهُىوي نلى لبىان نام 

ِ مجلـ الخهاون الخلُجي مىه ًىضلىا الى اؾخيخاحاث   ومْى

 منها:نضة 

ٔ مسؿـ  -1 ٗان الهضو الطهُىوي والػاٛ ًخدٕغ َو

ؿعى الى جدُٓٓه عيم  اؾتراجُجي ًغؾم له مىظ ؾىحن َو

ٗل اإلاىاحهاث الهغبُت والخدُكاث ؾىاء ؤلاْلُمُت او 

الضولُت ، ل٘ىه ؾاثغ في جدُٓٔ مبخًاه في اإلاداولت 

بالؿُؿغة نلى ألاعاض ي الهغبُت ٖما ًضعي مً الىُل الى 

ونلُه َان الانخضاء نلى لبىان حؼء مً الُغاث ، 

اإلاسؿـ الطهُىوي الىاؾو للخُاف نلى ؤمىه وجدؿُم 

 ؤي شٙل مً اشٙاٛ اإلآاومت الهغبُت .

ِ واضح مىظ   -2 ٗان إلاجلـ الخهاون الخلُجي مْى

الىهلت ألاولى اط شجب ؤي هىم مً ؤهىام الانخضاءاث 

الطهُىهُت نلى ؤي شبر مً ألاعاض ي الهغبُت ، واٖض 

ٔ مداغغه الغؾمُت وبُاهاجه  نلى طلٚ نً ؾٍغ

ٗاهذ مً اإلاجلـ ألانلى او اإلاجلـ  الخخامُت ؾىاء 

الىػاعي، ٖما صنا الشهب اللبىاوي الى وخضة الطِ 

ٍى بىحه الهضوان الطهُىوي، الؾُما  والخٙاجِ للْى

ِ حاء في وؾـ اؾدىٙاع نغبي واْلُمي  وان هظا اإلاْى

 الطهُىوي. وصولي إلاا ؤْضمذ نلُه ْىاث الاخخالٛ

ًبضو مً ٗل اإلاىاِْ اإلاهلىت إلاجلـ الخهاون الخلُجي   -3

ؼ الٓاؾو للًؼو  الطهُىوي ، ل٘نها لم  ض الَغ والتي جٖا

جخجاوػ خضوص الصجب والاؾدىٙاع، واهما ٗلماث 

ت ما بحن الخبر وألاوعاّ ، ولم ًخطح في خُنها ؤي  شٍُى

جدٕغ مُضاوي نؿ٘غي نلى اعع الىاْو، الؾُما وانها 

ؾدىجضث بالضٛو ال٘بري لىغو خض لالنخضاءاث ْض ا

الطهُىهُت نلى ألاعاض ي الهغبُت،  وهظا ٌه٘ـ مضي 

ه مجلـ الخهاون الخلُجي نلى اإلاؿخىي  ألازغ الظي ًتٖر

 الهغبي وؤلاْلُمي.

 الهوامش
( نلي حاؾم مدمض الُضنىس ي، صوع خؼب هللا في مٓاومت الاخخالٛ 1)

غ الجىىب اللبىاوي  ، عؾالت ماحؿخحر يحر 2003-1982الاؾغاثُلي وجدٍغ

ميشىعة، اإلاههض الهالي للضعاؾاث الؿُاؾُت والضولُت)اإلالغى(، الجامهت 

ت،  ؛ حاؾم مدمض زػحر الجبىعي، مجلـ 35، ص2004اإلاؿدىطٍغ

سُت 1975-1943الىىاب اللبىاوي  وزاثُٓت، ؤؾغوخت صٖخىعاه يحر -صعاؾت جاٍع

 .230ص، 2006ميشىعة، ٗلُت آلاصاب، حامهت اإلاىضل، 

ش 2)  نلى  1978اطاع14( نملُت اللُؿاوي: هجمذ الٓىاث الطهُىهُت بخاٍع

حىىب لبىان وؾمُذ بهملُت اللُؿاوي وؿبت الى نهغ اللُؿاوي اخض ؤؾٛى 

طب في البدغ  الانهاع اللبىاهُت اط ًيبو مً يغب بهلبٚ في ؾهل البٓام ٍو

بلٌ ؾىله  جغي 170اإلاخىؾـ شماٛ مضًىت ضىع ٍو طب  ٖم َهى ًيبو ٍو ٍو

ؤًام وجىيلذ  7في لبىان ، ٖما ؾمُذ بدغب حىىب لبىان واؾخمغث 

ٗان  زاللها الٓىاث الطهُىهُت في ألاعاض ي اللبىاهُت ختى نهغ اللُؿاوي و

غ الُلؿؿُيُت التي اوسخبذ  هضٍ هظه الخملت الٓػاء نلى مىكمت الخدٍغ

ض، نملُت اللُؿاوي  ض ًىكغ:  ًاؾحن ؾٍى غة هك1978مً حىىب لبىان. للمٍؼ

، ماؾؿت 14، الهضص4اؾتراجُجُت، الضعاؾاث الُلؿؿُيُت)مجلت(، اإلاجلض 

 .196، ص1993الضعاؾاث الُلؿؿُيُت، بحروث ، 

 .37( نلي حاؾم مدمض الُضنىس ي، اإلاطضع الؿابٔ، ص 3)

م 4)  ش  425( هظ ْغاع مجلـ الامً لألمم اإلاخدضة اإلاْغ وبخاٍع

ت في  1978اطاع19 لبىان وسخب حمُو نلى بًٓاٍ الهملُاث الهؿٍ٘غ

الٓىاث الطهُىهُت وحشُ٘ل ْىة صولُت لؿالمت الىغو في لبىان، ٖما 

غ للمجلـ زالٛ  ؾانت َُما ًخهلٔ  24ًُترع نلى ألامحن الهام جٓضًم جٍٓغ

ؼ وزاثٔ ألامم اإلاخدضة، ْغاع مجلـ  ض ًىكغ:  مٖغ بدىُُظ هظا الٓغاع. للمٍؼ

م  لضولُت الاهترهذ، ،شب٘ت اإلاهلىماث والاجطاالث ا425الامً اإلاْغ

.www.un.org/arabic 
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( نبض الىهاب نبض ًاؾحن، ْغاع الخغب ؤلاؾغاثُلي همىطج الًؼو 5) 

، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت الهلىم 1982ؤلاؾغاثُلي للبىان 

 . 162، ص1989الؿُاؾُت، حامهت بًضاص، 

غ الُلؿؿُيُت ا6) هض مىكمت الخدٍغ
ُ
غ الُلؿؿُيُت: ح خضي ( مىكمت الخدٍغ

اهم اإلاىكماث الؿُاؾُت الُلؿؿُيُت واإلامثل الشغعي للشهب الُلؿؿُني 

وشئذ نام 
ُ
وجم حشُ٘ل لجىت جىُُظًت جمثل الؿلؿت  1964والتي ا

الخىُُظًت للمىكمت والتي جىلى عثاؾتها اخمض الشٓحري ومً بهضه ًديى 

اث جىلى الغثاؾت نام  وؾغخذ اإلاىكمت  1969خمىصة ومً زم ًاؾغ نَغ

لضولت الُلؿؿُيُت اإلاؿخٓلت الٓاثمت نلى ألاؾـ الضًمٓغاؾُت مشغوم ا

ض ًىكغ: نطام  ضمذ اإلاىكمت ٗل اشٙاٛ الضنم للُلؿؿُيُحن . للمٍؼ ْو

غ الُلؿؿُيُت  ؼ اإلادغوؾت، 1993-1964الضًً َغج، مىكمت الخدٍغ ، مٖغ

 .31،35، ص ص1998الٓاهغة، 

ًان: الغثِـ ألاعبهحن للىالًاث اإلاخدضة الا 7) ُ٘ت ( عوهالض َع  1989-1981مٍغ

م ) ٗان ًمثل الخاٖم ْع بلها  ٗالُُىعهُا مً 33ْو الى نام  1967( نلى والًت 

هض  1975 ٌُ ٗان ٌهمل بمجاٛ الخمثُل ْبل ان ًضزل اإلاجاٛ الؿُاس ي اط  و

اجه   اط بلٌ نمغه نىض َو
ً
ٙا نمغا ناما وجىفي بؿبب  93اخض اٖبر عئؾاء ؤمٍغ

ض ًىكغ:   Spencer Tucker, theاضابخه بمغع الؼهاًمغ. للمٍؼ

Encyclopedia of  Middle  East wars the United States in The Persian 

gulf,= Afghanistan, and Iraq Conflicts, volumeIII, U.S.A, 2010, 

P.1021-1025. 

( اشٍغ ببغاهُم الٓطاص، صوع اإلآاومت الُلؿؿُيُت في الخطضي 8)

سُت، عؾالت  1982-1978للهضوان ؤلاؾغاثُلي نلى لبىان  صعاؾت جاٍع

، 2007ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت آلاصاب، الجامهت ؤلاؾالمُت، يؼة، 

ان، الاحخُاح ؤلاؾغاثُلي للبىان 122ص ، آصاب 1982؛ حماٛ ؾهض هَى

ذ،13الُغاهُضي)مجلت(، الهضص  .114، ص2012، حامهت جٍ٘غ

ل شاعون: ولض 9) ت ُٖاع مالٛ في َلؿ 1928شباؽ27( اٍع ؿحن اط في ٍْغ

وشًل  1973اهػم الى نطابت الهاحاها الطهُىهُت وصزل ال٘ىِؿذ 

ٖما له صوع في  1981زم وػٍغ للضَام نام  1977مىطب وػٍغ الؼعانت 

ضِب بجلؿت صمايُت في 
ُ
ٛ 4مجؼعة ضبرا وشدُال ، ل٘ىه ا . 2006ٗاهىن ألاو

ض ًىكغ: نبض الىهاب نبض ًاؾحن، اإلاطضع الؿابٔ، ص ص، -171للمٍؼ

173. 

( ػهُِ شُِ واهىص ٌهاعي، الخغب اإلاػللت خغب بؾغاثُل في لبىان، 10)

، 1985جغحمت: خؿان ًىؾِ، صاع اإلاغوج للؿبانت واليشغ، بحروث، 

 .50ص

( صاع الجلُل، اعثُل شاعون سجل زضمت ونملُاث اهخٓامُت، 11)

غ: َضاء ؾه، نمان،  ؛ 411، ص 2015شخطُاث ضهُىهُت، ضُايت وجدٍغ

ٙي في الخغوب الهغبُت نبض الخُ٘م نامغ مدم ىص الفي، الضوع ألامٍغ

، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت الاصاب، 1982-1948ؤلاؾغاثُلُت 

 .189، ص2011الجامهت ؤلاؾالمُت بًؼة، 

 .46( ػهُِ شُِ ويهىص ٌهاعي، اإلاطضع الؿابٔ، ص 12)

وصوع صٛو  1989-1975( َىػٍت ؾغش ي، الخغب الاهلُت اللبىاهُت 13) 

بؾغاثُل(، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت الهلىم  -َيها)ؾىعٍاالجىاع 

؛ 70، ص2014ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت، حامهت مدمض زُػغ، الجؼاثغ،

 .196نبض الىهاب نبض ًاؾحن، اإلاطضع الؿابٔ، ص

-1975( هاقم زلُل خؿً نبض اإلاهمىعي، الخغب الاهلُت في لبىان 14) 

، 2011ٗلُت التربُت، حامهت بابل،  ، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، 1982

 .120ص

ان، اإلاطضع الؿابٔ، ص15)  ؛ هجاة ؾلُم مدمىص 12( حماٛ ؾهض هَى

سُت، صاع ػهغان لليشغ والخىػَو، نمان،  مداؾِـ، معجم اإلاهإع الخاٍع

 .451، ص2011

: ولض 16)  الخدٔ بالجِش  1948في الٓضؽ وفي نام  1929( شلىمى اعيٍى

ؾِؿه ومً زم جسغج مً حامهت حىعحخاون في مجاٛ الطهُىوي في بضاًت جا

 للُ٘ان الطهُىوي  1962الهالْاث الخاعحُت نام 
ً
 وؾُحرا

ً
ٗان صبلىماؾُا و

 في يؼو لبىان 
ً
ٗاهذ مداولت ايخُاله ؾببا .  1982في اإلامل٘ت اإلاخدضة و

ض ًىكغ: صخُُت الخُاة،لبىاهُت،الهضص  .2003شباؽ14581،24للمٍؼ

ؼ صازل، ا17ً)  غان وصوعها في لبىان في َترة الاحخُاح ؤلاؾغاثُلي ( ؾهض نٍؼ

سُت)مجلت(، الهضص1982نام  ، 2014، حامهت البطغة، 17، صعاؾاث جاٍع

 .5ص

 .6( اإلاطضع هُؿه، ص 18)

اثض نؿ٘غي ولض نام  19) وهى الابً  1947( بشحر الجمُل: ؾُاس ي ْو

ألاضًغ للؼنُم اإلاؿُحي بُاع الجمُل ماؾـ وعثِـ خؼب ال٘خاثب 

بىاهُت ، صعؽ بٙلُت الخّٓى وخطل نلى شهاصة البٙالىعٍىؽ نام الل

في الخّٓى والهلىم الؿُاؾُت ٖما اهه نمل في خؼب ال٘خاثب ختى  1971

اضبذ الٓاثض الهؿ٘غي َُه زم ؤؾـ الٓىاث اللبىاهُت وجىلى ُْاصتها خُث 

ٗاهذ ؾٍغ ؤؾاس ي في الخغب الاهلُت اللبىاهُت ، زم جم اهخسابه عثِـ 

ش الجمهىع   اط جم  1982اب23ٍت اللبىاهُت بخاٍع
ً
ال ل٘ىه لم ٌؿخمغ ؾٍى

ض ًىكغ: شاصي زلُل ؤبى نِس ى ، عئؾاء 1982ايخُاله في ؤًلٛى  . للمٍؼ

ت  2007-1926الجمهىعٍت اللبىاهُت  اجو، وزاثٔ، ضىع، شٖغ زُاًا، ْو

 .81، ص2008اإلاؿبىناث لليشغ والخىػَو، بحروث، 

بىان، هضوة اإلاؿخٓبل الهغبي)مجلت(، ( ؾالٛ ؾلُمان، ماطا ًدضر في ل20)

ؼ صعاؾاث الىخضة الهغبُت، بحروث،   .78، ص1988مٖغ

واهدؿب الى خؼب ال٘خاثب في نام  1942( امحن الجمُل: ولض نام 21) 

ٖما اهه خطل نلى شهاصة الخّٓى وماعؽ اإلاداماة زم اضبذ نػى  1961

اإلاجلـ  اضبذ نػى في 1971باإلا٘خب الؿُاس ي لخؼب ال٘خاثب وفي نام 

جم اهخسابه عثِـ للبىان بهض ايخُاٛ ؤزُه بشحر  1982الىؾني ، وفي نام 

الجمُل وزالٛ مضة عثاؾخه ازظ ٌهمل نلى اإلاُاوغاث مو ألاؾغاٍ 

ض ًىكغ: 1989اإلاخداعبت الى ان جم الخىضل الى اجُاّ الؿاثِ نام  . للمٍؼ

 .85شاصي زلُل ؤبى نِس ى، اإلاطضع الؿابٔ، ص

صة: مطؿلح لىضِ خالت ؾُاؾُت او هىم مً الطغام ( الخغب الباع  22)

ُتي والىالًاث اإلاخدضة  الؿُاس ي بحن ْؿبحن واإلاخمثل آهظإ باالجداص الؿَى
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ٗان هضٍ ٌٗل منهما هى الخطٛى نلى مىاؾٔ هُىط ؾىاء  ُ٘ت خُث  الامٍغ

-1945ؾُاس ي او نؿ٘غي وجىؾُهها واؾخمغ طلٚ زالٛ اإلاضة اإلامخضة 

ُتي ومُالص الىكام الهالمي الجضًض  والتي اهتهذ بخُ٘ٚ 1990 الاجداص الؿَى

ض ًىكغ:  ُ٘ت وهُمىتها نلى الهالم. للمٍؼ اإلاخمثل بالىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ُ٘ت  سُت للهالْاث الامٍغ اًىاؽ الؿهضي، الخغب الباعصة صعاؾت جاٍع

ُدُت  ، ص 2015، اشىعٍاهِباٛ لل٘خاب، بًضاص، 1963-1945الؿَى

 .25-18ص،

حـ، جازحر الخغب الباعصة في الؿُاؾاث الضازلُت اللبىاهُت ( َىاػ حغ 23) 

 .78، ص1996، بحروث،212، اإلاؿخٓبل الهغبي)مجلت(،الهضص  1945-1990

( مهضي خؿً الخُاجي، الضوع الطهُىوي في اخخالٛ الهغاّ، صاع  24)

ؼ الهغاّ للضعاؾاث، بًضاص،   .89، ص2008الطىىبغ، مٖغ

ؼ صازل، اإلاطضع ال25)  .6ؿابٔ، ص( ؾهض نٍؼ

 .170( نبض الىهاب نبض ًاؾحن، اإلاطضع الؿابٔ، ص26) 

م الاؾضي، الهالْاث ؤلاًغاهُت 27)  ( َاغل نبض الغخُم نبض الٍ٘غ

، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت الاصاب، حامهت  1988-1979الؿىعٍت 

 .85، ص2011البطغة ، 

هٔ ٌشٍغ ( الشُِٓ: ْلهت بىاها الغومان وهي مبيُت نلى صخغ شا28)

نلى نهغ اللُؿاوي وؾهل مغحهُىن ومىؿٓت الىبؿُت ٖما انها حهٍغ في 

ىع  سُت باؾم ْلهت بَى يها  Beauforاإلاغاحو الخاٍع ؤي الخطً الجمُل َو

غ  ت الشُِٓ بحن حِش الاخخالٛ الطهُىوي ومىكمت الخدٍغ هذ مهٖغ ْو

ض ًىكغ 1982الُلؿؿُيُت  ت جم اخخالٛ الٓلهت. للمٍؼ : وازىاء جلٚ اإلاهٖغ

هبُل شهث، خُاحي مً الى٘بت الى الثىعة ؾحرة طاجُت، صاع الشغوّ، بحروث، 

 .125، ص 2016

( بضع اخمض مطؿُى نُٓلي، اإلاىؾاص..الشابإ..امان واؾلخت الضماع 29)

 .66، ص2009الشامل ؤلاؾغاثُلُت، صاع الجلُل لليشغ، نمان، 

( خؼب هللا: واخض مً اْىي ألاخؼاب الؿُاؾُت في لبىان ألهه ْانضجه 30)

مبيُت نلى مٓاومت الاخخالٛ الطهُىوي والهمل نلى حًُحر ألامىع الضازلُت في 

هض مثاٛ للمىكماث ؤلاؾالمُت  ٌُ لبىان والٓػاء نلى الُؿاص والهمالت وهى 

لح ومً ؤنػاء مً جىكُم مؿ 1982اإلاىدشغة في الهالم ؤلاؾالمي اط جإؾـ 

ؾابٓحن في خؼب الضنىة الهغاقي ؤمثاٛ نباؽ اإلاىؾىي والشُش ضبحي 

ت امل ، ل٘ىه اٖدؿب شغنُخه واػصاصث  ظلٚ ميشٓحن مً خٖغ الؿُُلي ٖو

شهبِخه نىضما احبر حِش الاخخالٛ الطهُىوي نلى الاوسخاب مً حىىب 

ش  ض ًىكغ: نلي حاؾم مدمض الُضنىس ي، 2000ؤًاع4لبىان بخاٍع . للمٍؼ

 .52-51اإلاطضع الؿابٔ، ص ص، 

ت الهاإلاُت لل٘خاب 31) ( َػُل ؤبى الىطغ، خؼب هللا خٓاثٔ وابهاص، الشٖغ

 .91،ص2003بحروث، 

في بلضة صًغ ْاهىن النهغ في ْػاء ضىع ،  1963( اخمض الٓطحر:  ولض  32)

واعجبـ اؾمه بُىم الشهُض بلبىان الهه مىُظ اٛو نملُت اؾدشهاصًت غض 

ىوي  نىضما ْام  بخُجحر مٓغ الخاٖم الهؿ٘غي الطهُىوي الاخخالٛ الطهُ

ً الثاوي11نىض بىابت ضىع  ض ًىكغ: ْاؾم ضُا، اخمض 1982حشٍغ . للمٍؼ

ْطحر َاجذ نهض الاؾدشهاصًحن في لبىان، شب٘ت اإلاهلىماث والاجطاالث 

 .www.bintibeil. com\newالضولُت)الاهترهذ(، 

ش ألا 33)  -1978ًضًىلىجي والؿُاس ي ( ًىؾِ الايا، خؼب هللا الخاٍع

،جغحمت: هاصًً هطغهللا، صعاؾاث نغاُْت)مجلت(، صمشٔ، ص.ث، 2008

 .53ص

( آالن مُىاعى، اؾغاع خغب لبىان مً اهٓالب بشحر الجمُل الى مجاػع 34) 

، اإلا٘خبت الضولُت، 2اإلاسُماث الُلؿؿُيُت ، جغحمت: ياػي بغو وازغون، ؽ

 .53، ص2006بحروث، 

م بٓغاص35)  ت ( ٍٖغ ووي، لهىت وؾً مً خغب لبىان الى خغب الخلُج، شٖغ

 .78، ص2010اإلاؿبىناث للخىػَو واليشغ، بحروث، 

( وػاعة الخاعحُت ووػاعة الانالم اللبىاهُت، وزاثٔ اجُاّ حالء الٓىاث 36) 

ني، 134، ص1982ال٘خاب ألابُؼ، بحروث، -ؤلاؾغاثُلُت  1982؛ يؿان جٍى

 .370،ص1998ث، نام الاحخُاح، صاع النهاع، بحرو

ٗالت الاهباء الهغاُْت، ماجمغاث الٓمت، 37) ،ص 61020/6،1982( ص.ٕ.و، و

ؼ صعاؾاث الىخضة 1982؛ ًىمُاث ووزاثٔ الىخضة الهغبُت 16 ، مٖغ

 .489، ص1983الهغبُت، بحروث، 

 نً مىاُْها اط انلً الغثِـ 38)  
ً
( ونبرث الضٛو الهغبُت مىُغصة اًػا

اث مً  زالٛ نضة عؾاثل ؤعؾلها الى ْاصة وملٕى الُلؿؿُني ًاؾغ نَغ

الشهىب الهغبُت والى ْاصة الهالم ؤلاؾالمي والتي صنا مً زاللها الى جدمل 

ِ هظه اإلاظبدت  ت مً احل ْو سُت والضًيُت والازٍى اإلاؿاولُت الخاٍع

ش  غان8اإلاىكمت بدٔ الشهب اللبىاوي والُلؿؿُني وطلٚ بخاٍع ،   1982خٍؼ

 نلى مؿخىي  اإلاىك
ً
ِ واضح بػاء واًػا ٗان لها مْى ماث والهُئاث الضولُت 

الاحخُاح الطهُىوي للبىان َؿاهمذ الجامهت الهغبُت بهٓض احخمام ؾاعت 

 ِ نلى مؿخىي وػعاء زاعحُت الهغب في جىوـ وطلٚ مً احل بدث اإلاْى

ِ غض الهضوان الطهُىوي  في لبىان والهمل لهٓض ْمت نغبُت واجساط مْى

ِ  واهخهى الاحخمام باالجُاّ نلى الاجطاٛ بالضٛو ال٘بري مً احل ْو

اؾالّ الىاع واوسخاب الُ٘ان الطهُىوي مً لبىان، واؾخمغث الجامهت 

ٛ 6الهغبُت بمؿانيها وجم نٓض ْمت نغبُت في  وؾغخذ طاث 1982اًلى

 ِ اإلاؿالب مً خُث مؿالبت الضٛو ال٘بري بالخضزل لطض الهضوان او ْو

ض ًىكغ: ؤبى الؿُب، الٓاؾو الثالث مً ػلؼاٛ بحروث،  اؾالّ الىاع. للمٍؼ

؛ صخُُت 132،ص1984، اإلا٘خباث والىزاثٔ، نمان،2ؽ

غان14999،27النهاع،الهضص ، 2987؛صخُُت الؿُحر، الهضص 1982خٍؼ

غان28  .1982خٍؼ

 .137( وػاعة الخاعحُت ووػاعة الانالم اللبىاهُت، اإلاطضع الؿابٔ، ص 39)

لُلؿؿُيُت الهغبُت لهام ( ماؾؿت الضعاؾاث الُلؿؿُيُت، الىزاثٔ ا40)

م1981  .240،ص1982،بحروث، -17-، ؾلؿلت ْع

( ألاماهت الهامت إلاجلـ الخهاون الخلُجي، البُان الصخُي إلاجلـ 41) 

،شب٘ت اإلاهلىماث 1981اب31الىػاعي في صوعجه ألاولى، الؿاثِ، 

 .1،صwww.gcc-sg.orgوالاجطاالث الضولُت الاهترهِذ،
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 موكف مجلس التعاون الخليجي مً الغسو الصهيووي للبىان

(1982-1984) 

الخهاون الخلُجي، البُان الصخُي للمجلـ ( ألاماهت الهامت إلاجلـ 42)

غان11الىػاعي في صوعجه الغابهت، الؿاثِ،  ،اإلاطضع الؿابٔ، 1982خٍؼ

 .1ص

، اإلاطضع 1982؛ ًىمُاث ووزاثٔ الىخضة الهغبُت 2( اإلاطضع هُؿه، ص43) 

 .204الؿابٔ، ص

غان2909،9( صخُُت الؿُحر، لبىاهُت، الهضص 44)   .1982خٍؼ

غ الىُـ ، ولض نام ( ماوو ؾهُض الهخ 45) في  1946ِبت: ؾُاس ي اماعاحي ووٍػ

ت نام  ؤبى قبي وجضعج بالخهلُم في مضاعؽ ْؿغ الى ان جسغج مً الثاهٍى

ومً زم الخدٔ بجامهت بًضاص بٙلُت الاْخطاص والهلىم الؿُاؾُت  1963

وبهضها خطل نلى مىطب عثِـ صاثغة الىُـ في خٙىمت ؤبى قبي ، ومً 

ٗان له 1974مً حامهت الٓاهغة نام  زم خطل نلى اإلااحؿخحر  نضة  ، و

مالُاث منها اْخطاصًاث ؤبى قبي، ؤوبٚ والطىانت البترولُت ويحرها. 

ضي اإلاهالي، ماوو ؾهُض الهخِبت وصوعه  ض ًىكغ: مالٚ لُخت مٍغ للمٍؼ

-1946الاْخطاصي ووشاؾه الُ٘غي في صولت الاماعاث الهغبُت اإلاخدضة 

، 2016ميشىعة، ٗلُت التربُت، حامهت اإلاثنى، ،عؾالت ماحؿخحر يحر 1990

 .35-13ص ص

غان1493،21( صخُُت النهاع، الهضص 46)   .1982خٍؼ

ني مً مىالُض  47) ( مدمض بً مبإع اٛ زلُُت : صبلىماس ي وؾُاس ي بدٍغ

يُت ومً زم اٖمل حهلُمه في اإلاضاعؽ 1935 ، حهلم في اإلاضاعؽ البدٍغ

ُ٘ت في بحروث واٖمل صعاؾخه بالهالْاث  الضولُت الخابهت للجامهت الامٍغ

الضولُت والٓاهىن في لىضن، وجٓلض الهضًض مً اإلاىاضب منها مضًغ لضاثغة 

 1971زم وػٍغ للخاعحُت نام  1969الانالم زم عثاؾت صاثغة الخاعحُت نام 

ض ًىكغ: نماص حاؾم خؿً 2002ومً زم هاثب عثِـ الىػعاء نام  . للمٍؼ

يُت سُت،  1981-1971الخلُجُت  اإلاىؾىي، الهالْاث البدٍغ صعاؾت جاٍع

، ص 2009ؤؾغوخت صٖخىعاه يحر ميشىعة، ٗلُت التربُت، حامهت البطغة، 

51. 

غان23، 14995( صخُُت النهاع، الهضص 48)  .1982خٍؼ

( نبض الغئٍو ؾىى، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ولبىان صبلىماؾُت ما  49)

ٛى الهالْاث الؿهىصًت ْبل الؿاثِ إلنهاء الخغب اللبىاهُت، هضوة خ

 .15، ص2002اللبىاهُت، الجامهت اللبىاهُت، بحروث، 

( زلُُت بً خمض الثاوي: زلُُت بً خمض بً نبض هللا بً ْاؾم اٛ زاوي 50)

وهى ؾاصؽ امغاء ْؿغ اط جضعج في مىاضب نضًضة ْبل ان  1932ولض نام 

اإلاضهُت في ًخىلى والًت الههض َٙان ْاثض لٓىاث الامً ومؿاوٛ نً اإلاداٖم 

ومً زم مىطب عثِـ  1960ْؿغ ومً زم جىلى مىطب وػٍغ اإلاالُت نام 

، ل٘ىه نمل نلى زلو ابً نمه وجىلى الؿلؿت نام  1970الىػعاء نام 

في اهٓالب ٌؿمى الاهٓالب  1995، لً٘ جم نؼله مً ْبل ابىه نام 1972

ي نام ألابُؼ وبٓي بهضها مىخٓال ما بحن الؿهىصًت والاماعاث الى ان جىف

ض ًىكغ: نبض الىهاب الُ٘الي، اإلاطضع الؿابٔ، الجؼء2016 ، 2. للمٍؼ

 .628ص

ت، اإلاطضع الؿابٔ، ص 51) ٗالت الاهباء الٓؿٍغ  .263( و

م اإلالِ  52) ٗالت ألاهباء الهغاُْت، مجلـ الخهاون الخلُجي، ْع ( ص. ٕ. و، و

 .45،ص1982، 65000/937

الهماوي في اؾاع مجلـ ( وحضان نبض الؿخاع ؾهُض اخمض، اليشاؽ 53)

،عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت التربُت، 1990-1981الخهاون الخلُجي

 .102، ص 2016حامهت ؾامغاء،

( ونض شاهغ مدمىص الجبىعي، اإلاىاِْ الهغبُت والضولُت مً الاحخُاح 54) 

، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت آلاصاب، 1982ؤلاؾغاثُلي للبىان نام 

 .136،، ص 2017ضل، حامهت اإلاى 

ٛ 27، 15075( صخُُت النهاع، الهضص  55)  .1982اًلى

( ألاماهت الهامت إلاجلـ الخهاون الخلُجي، البُان الخخامي للمجلـ 56) 

 ،ً ٛ 11ألانلى، البدٍغ ً الاو  .1اإلاطضع الؿابٔ، ص ،1982حشٍغ

( مدمض نلي مدمض جمُم، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت والخغب الاهلُت 57) 

ذ للهلىم ؤلاوؿاهُت)مجلت(، اإلاجلض1989-1975البىاهُت ، 20،حامهت جٍ٘غ

ذ، 8الهضص  .19، ص2013،حامهت جٍ٘غ

 1983( عغا ؾلمان، الخغب ؤلاؾغاثُلُت في لبىان الاخخالٛ واإلاىاحهت 58) 

وحهاث هكغ بؾغاثُلُت  -مً ضهىص اإلآاومت الىؾىُت الى الًاء اجُاّ ؤًاع

ت، ماؾؿت الضع   .4، ص1985اؾاث الُلؿؿُيُت، بحروث، مً مطاصع نبًر

الًاء الخغب بحن -1( جػمً الاجُاّ الهضًض مً البىىص ابغػها: 59) 

حن والاوسخاب الٙامل زالٛ  اوشاء مىؿٓت امىُت  -2ؤؾبىم.  12الؿَغ

 -3جخههض الخٙىمت اللبىاهُت ان جىُظ غمنها الترجِباث ألامىُت اإلاخُٔ نليها. 

ُ٘ت ً لجىت ؤمٍغ لبىاهُت جٓىم باإلشغاٍ نلى بىىص  -لُتبؾغاثُ -جٍٙى

الاجُاُْت وبلًاء حمُو اإلاهاهضاث والبىىص التي جمىو جىُُظ ؤي بىض مً بىىص 

ض ًىكغ: هبُل زلُُت، الاؾتراجُجُاث الؿىعٍت وؤلاؾغاثُلُت  الاجُاُْت. للمٍؼ

ؼ بِبلىؽ 2والاوعبُت خُاٛ لبىان بدث في مطحر الضولت الخاحؼ، ؽ ، مٖغ

 .89، ص2008دار، بحروث، للضعاؾاث وألاب

ًديى خلمي عحب، مجلـ الخهاون لضٛو الخلُج الهغبُت عئٍت ( 60)

مؿخٓبلُت صعاؾت ْاهىهُت ؾُاؾُت اْخطاصًت، م٘خبت صاع الهغوبت لليشغ 

ذ ،  .198، ص1983والخىػَو، الٍٙى

 .20( مدمض نلي مدمض جمُم، اإلاطضع الؿابٔ، ص 61)

الًاء اجُاّ  -2جىُُظ زؿت امىُت.-1( جػمىذ اإلاباصعة نضة بىىص وهي: 62)

وغو جغجِباث امىُت في الجىىب ونلى ؤؾاؾها ًيسخب الُ٘ان  -3ؤًاع. 17

الخىضل الى اجُاّ مو ؾىعٍا  -5اصزاٛ بضالخاث ؾُاؾُت.  -4الطهُىوي. 

ًتزامً مو طلٚ اوسخاب لجمُو  -6بسطىص سخب ْىاتها مً لبىان. 

جخههض ؾىعٍا بدىُُظ  -7اشهغ.  3ػ اٛالٓىاث الًحر اللبىاهُت في َترة ال جخجاو 

حشُ٘ل  -8البىىص التي جخهلٔ بها والؿهىصًت بضوعها جخههض باإلاؿانضة. 

ض ًىكغ: نبض الغئٍو  خٙىمت وخضة وؾىُت لخىُُظ الىٓاؽ =الثماهُت. للمٍؼ

( جُ٘ٚ الضولت وجطضم اإلاجخمو، اإلاجلض 1990-1975ؾىى، خغب لبىان)

، الضاع الهغبُت للهلىم هاش  .693، ص2008غون، بحروث، ألاٛو

غي الؼنُم اللبىاوي ولض نام 63)  ُٔ بهاء الضًً الخٍغ غي: َع ُٔ الخٍغ ( َع

وجابو صعاؾخه في مجاٛ بصاعة الانماٛ في حامهت بحروث، زم اهخٓل الى  1944
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 موكف مجلس التعاون الخليجي مً الغسو الصهيووي للبىان

(1982-1984) 

ت الى ان مىدخه  1965الؿهىصًت نام  ونمل في اإلآاوالث ومً زم اوشا شٖغ

 لجهىصه اط جمحز ٖغحل انماٛ ، جثم 1978الؿهىصًت الجيؿُت نام 
ً
ُىا

وبهضها اضبذ له ازغ واضح في الىاْو الؿُاس ي اط جغؤؽ الخٙىمت اللبىاهُت 

واؾخمغ في  1996واهخسب هاثب نً بحروث  1998-1992لخمـ صوعاث 

ض 2005شباؽ14خغاٖه الؿُاس ي الى ان جم ايخُاله ًىم ألازىحن  . للمٍؼ

غي وصوعه الاْخطاصي ًىكغ: خؿحن نلي ٖغصي خمىص الجبىعي، ع  َُٔ الخٍغ

، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت 2005-1944والؿُاس ي في لبىان 

ذ،   .30-15، ص ص، 2011التربُت، حامهت جٍ٘غ

(، 1990-1975( نبض الغئٍو ؾىى، خغب لبىان، خغب لبىان)64) 

 .694ص

 .142( وػاعة الخاعحُت ووػاعة الانالم اللبىاهُت، اإلاطضع الؿابٔ، ص65) 

( ألاماهت الهامت إلاجلـ الخهاون الخلُجي، البُان الصخُي للمجلـ 66) 

 .1،اإلاطضع الؿابٔ، ص1983اب24الىػاعي في صوعجه الثامىت، الؿاثِ، 

م اإلالِ/  67) ٗالت الاهباء الهغاُْت، الاجُاّ الغؾمي ،ْع ، 2070( ص.ٕ.و، و

 .46، ص1984اطاع6

 .9( ص.ٕ.و، اإلاطضع هُؿه، ص68) 

غان16خمض الجابغ الطباح: ولض ( ضباح ألا 69) وجلٓى حهلُمه في  1929خٍؼ

دُت اط جٓلض الهضًض مً اإلاىاضب ، اط جغؤؽ صاثغة الشاون  اإلاضاعؽ الٍٙى

ومً زم وػٍغ 1962، ٖماُنحن وػٍغ لالعشاص نام 1961الاحخمانُت نام 

 نً مىطبه ٗىػٍغ للخاعحُت ٖما نحن هاثب 
ً
ٗالت مغجحن َػال لالنالم بالى

.  2006الى ان جىلى الخ٘م نام  1978ـ الىػعاء مؿلو نام لغثِـ مجل

ض ًىكغ: نبض الىهاب الُ٘الي،  ،الضاع 2مىؾىنت الؿُاؾت،الجؼءللمٍؼ

 .550،صالهغبُت للضعاؾاث واليشغ، بحروث، ص.ث 

ٗالت الاهباء الهغاُْت، عصوص ألاَهاٛ الهغبُت والضولُت نلى 70) ( ص.ٕ.و، و

 .8ص، 6500/3،1984الًاء الاجُاُْت،

، اط خطل نلى شهاصة البٙالىعٍىؽ 1940( ؾهىص الُُطل: ولض نام 71)

في الاْخطاص والخدٔ بىػاعة الىُـ والثروة اإلاهضهُت ونمل ٖمؿدشاع 

 1971اْخطاصي ونػى في لجىت الخيؿُٔ الهلُا في الىػاعة ، وفي نام 

ُل لىػاعة الىُـ ،وفي نام  ضضع مغؾىم ملٙي بخهُِىه وػٍغ  1975اضبذ ٖو

خاعحُت ومً زم اضبذ وػٍغ الضولت ونػى بمجلـ الىػعاء ومؿدشاع لل

ؼ ومشٍغ نلى الشاون الخاعحُت الى ان  زاص للملٚ ؾلمان بً نبض الهٍؼ

ض ًىكغ: نبض الىهاب الُ٘الي، اإلاطضع الؿابٔ، 2015جىفي نام  . للمٍؼ

 .169، ص3الجؼء

ٗالت الاهباء الهغاُْت، 72)   .5، ص1984اًاع6500/3،7( ص.ٕ.و، و

ش 73)  اّ الىؾني: ماجمغ الخىاع الىؾني اإلاىهٓض في حىُِ بخاٍع ( ماجمغ الَى

31 ٛ ً الاو وشإع َُه امحن الجمُل وبهؼ ممثلي ألاخؼاب  1983حشٍغ

الؿُاؾُت ومً بُنهم ولُض حىبالؽ الؼنُم الضعػي وؤًػا ممثل نً 

الشُهت هبُه بغي واٖضوا مً زالله نلى غغوعة الًاء الاجُاّ اإلاىهٓض 

ش بخا بحن لبىان والُ٘ان الطهُىوي بغناًت الىالًاث اإلاخدضة  1983اًاع17ٍع

ُ٘ت ، ٖما اٖضوا نلى نغوبت لبىان وؾالمخه واهمُت جدُٓٔ الخالخم  الامٍغ

ض ًىكغ: صخُُت الشّغ  الىؾني بهُضا نً الخضزالث الخاعحُت. للمٍؼ

 .2008اًاع10763،17ألاوؾـ، الهضص

ون الخلُجي، البُان الخخامي للمجلـ ( ألاماهت الهامت إلاجلـ الخها 74)

ً الثاوي7ألانلى في صوعجه الغابهت، الضوخت،  ،اإلاطضع الؿابٔ، 1983حشٍغ

 .1ص

ذ ولض 75) ، 1926ؤًاع 29( حابغ اخمض الطباح: ألامحر الثالث نشغ للٍٙى

ذ  1949ومً زم  صزل اإلاهتٕر الؿُاس ي نام  ، 1968وؤضبذ خاٖم الٍٙى

واؾخؿام مً زالٛ خ٘مه ان ًٓىم بالهضًض مً ؤلاهجاػاث التي جخهلٔ 

ذ، وجىفي  . 2006ٗاهىن الثاوي  15بالخىمُت الاْخطاصًت والثٓاَُت للٍٙى

دُت، الشُش حابغ ألاخمض للم ؼ البدىر والضعاؾاث الٍٙى ض ًىكغ: مٖغ ٍؼ

ذ،  ش خُاجه، الٍٙى ت مً جاٍع ، ص ص، 2006الجابغ الطباح إلاداث مشْغ

 .13،ص 2؛نبض الىهاب الُ٘الي، اإلاطضع الؿابٔ،الجؼء 7-21

( ألاماهت الهامت إلاجلـ الخهاون الخلُجي، البُان الخخامي للمجلـ 76)

ذ، ألانلى في صوعجه ا ً الثاوي27لخامؿت، الٍٙى ، اإلاطضع 1984حشٍغ

 .130؛ ونض شاهغ مدمىص الجبىعي، اإلاطضع الؿابٔ، ص  1الؿابٔ،ص

 (77 ،ً مت الٓغن الهشٍغ ت، الًؼو واإلاظبدت .. حٍغ ٗالت الاهباء الٓؿٍغ ( و

؛ صخُُت، 274، ص1982ماؾؿت الخلُج لليشغ والؿبانت، الضوخت، 

 .1982جمىػ 16، 15018النهاع، الهضص 

داث زبراء  78) ( عغا ؾلمان وازغون، بؾغاثُل وججغبت خغب لبىان جطٍغ

م  اؾغاثُلحن، مغاحهت: ؾمحر ضبىع، ماؾؿت الضعاؾاث الُلؿؿُيُت، ْع

 .7، ص1986، ْبرص، 75الؿلؿلت 

ٗالت الاهباء الهغاُْت، 79)  .7، ص1984اطاع 5( ص.ٕ.و، و

شاون ( مدمىص خُضع، لبىان في مُهىم الامً ؤلاؾغاثُلي، 80)

ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت والبدىر 31ألاوؾـ)مجلت(، الهضص  ، مٖغ

 .72، ص1994والخىزُٔ، بحروث،

( هجاح واُٖم، الاحخُاح ؤلاؾغاثُلي للبىان اإلآضماث والاهضاٍ 81)

ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت 10والىخاثج، شاون ألاوؾـ)مجلت(، الهضص ، مٖغ

 .14، ص1992والبدىر والخىزُٔ، بحروث، 

الث وؾً ضغاناث الشّغ ألاوؾـ وخغب لبىان، 82) ( عوبغث َِؿٚ، ٍو

ت اإلاؿبىناث للخىػَو واليشغ، بحروث،17ؽ  .661، ص2005، شٖغ

غ 83) ؼ ألابدار، الضبلىماؾُت الطهُىهُت، مىكمت الخدٍغ ( مٖغ

 .15الُلؿؿُيُت، بًضاص، ص.ث، ص

ناث ( الاجداص الاشتراٗي الهغبي، بؾغاثُل ْانضة نضواهُت، مؿبى 84)

 .47، ص1966الاشتراٗي، ص.م، 

( نبض اإلاىهم ؾهُض، جىاػن الٓىي في الشّغ ألاوؾـ بهض اخضار 85) 

 .50، ص1983،الٓاهغة، 71لبىان، الؿُاؾت الضولُت)مجلت(، الهضص

 اإلاطاصع:

 ؤوال: الىزاثٔ:

 الىزاثٔ الًحر ميشىعة: - ؤ

 صاع ال٘خب والىزاثٔ الىؾىُت:
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 موكف مجلس التعاون الخليجي مً الغسو الصهيووي للبىان

(1982-1984) 

ٗالت ألاهباء الهغاُْت، -1 م  ص. ٕ. و، و مجلـ الخهاون الخلُجي، ْع

 .65000/937،1982اإلالِ 

ٗالت الاهباء الهغاُْت،  -2  .1984اًاع6500/3،7ص.ٕ.و، و

ٗالت الاهباء الهغاُْت، الاجُاّ الغؾمي،  -3  6، 2070ص.ٕ.و، و

 .1984اطاع

ٗالت الاهباء الهغاُْت، عصوص ألاَهاٛ الهغبُت والضولُت  -4 ص.ٕ.و، و

 .6500/3،1984نلى الًاء الاجُاُْت،

م  -5 ٗالت الاهباء الهغاُْت، ماجمغاث الٓمت، ْع ص.ٕ.و، و

 .61020،1982اإلالِ

 الىزاثٔ اإلايشىعة: -ب 

ماؾؿت الضعاؾاث الُلؿؿُيُت، الىزاثٔ الُلؿؿُيُت  -1

م1981الهغبُت لهام   .1982،بحروث، -17-، ؾلؿلت ْع

وػاعة الخاعحُت ووػاعة الانالم اللبىاهُت، وزاثٔ اجُاّ حالء  -2

 .1982ال٘خاب ألابُؼ، بحروث، -ُتالٓىاث ؤلاؾغاثُل

ؼ صعاؾاث 1982ًىمُاث ووزاثٔ الىخضة الهغبُت  -3 ، مٖغ

 .1983الىخضة الهغبُت، بحروث، 

 جاهيا: الكتب:

 العربية واملعربة: -أ

، اإلا٘خباث 2ؤبى الؿُب، الٓاؾو الثالث مً ػلؼاٛ بحروث، ؽ -1

 .1984والىزاثٔ، نمان،

الاجداص الاشتراٗي الهغبي، بؾغاثُل ْانضة نضواهُت، مؿبىناث  -2

 .1966الاشتراٗي، ص.م، 

آالن مُىاعى، اؾغاع خغب لبىان مً اهٓالب بشحر الجمُل الى  -3

، جغحمت: ياػي بغو 2مجاػع اإلاسُماث الُلؿؿُيُت ، ؽ

 .2006وازغون، اإلا٘خبت الضولُت، بحروث، 

سُت للهالْاث اًىاؽ الؿهضي، الخغب الباعصة صعاؾت جا -4 ٍع

ُدُت  ُ٘ت الؿَى ، اشىعٍاهِباٛ لل٘خاب، 1963-1945الامٍغ

 .2015بًضاص، 

بضع اخمض مطؿُى نُٓلي، اإلاىؾاص..الشابإ..امان واؾلخت  -5

 .2009الضماع الشامل ؤلاؾغاثُلُت، صاع الجلُل لليشغ، نمان، 

صاع الجلُل، اعثُل شاعون سجل زضمت ونملُاث اهخٓامُت،  -6

غ: َضاء ؾه، نمان، 16شخطُاث ضهُىهُت ) (،ضُايت وجدٍغ

2015. 

داث  -7 عغا ؾلمان وازغون، بؾغاثُل وججغبت خغب لبىان جطٍغ

زبراء اؾغاثُلُحن، مغاحهت: ؾمحر ضبىع، ماؾؿت الضعاؾاث 

م الؿلؿلت   .1986، ْبرص، 75الُلؿؿُيُت، ْع

عغا ؾلمان، الخغب ؤلاؾغاثُلُت في لبىان الاخخالٛ واإلاىاحهت  -8

 -ومت الىؾىُت الى الًاء اجُاّ ؤًاعمً ضهىص اإلآا 1983

ت، ماؾؿت الضعاؾاث  وحهاث هكغ بؾغاثُلُت مً مطاصع نبًر

 .1985الُلؿؿُيُت، بحروث، 

الث وؾً ضغاناث الشّغ ألاوؾـ وخغب  -9 عوبغث َِؿٚ، ٍو

ت اإلاؿبىناث للخىػَو واليشغ، 17لبىان، ؽ ، شٖغ

 .2005بحروث،

ثُل في ػهُِ شُِ واهىص ٌهاعي، الخغب اإلاػللت خغب بؾغا -10

لبىان، جغحمت: خؿان ًىؾِ، صاع اإلاغوج للؿبانت واليشغ، 

 .1985بحروث، 

-1926شاصي زلُل ؤبى نِس ى ، عئؾاء الجمهىعٍت اللبىاهُت  -11

ت اإلاؿبىناث لليشغ  2007 اجو، وزاثٔ، ضىع، شٖغ زُاًا، ْو

 .2008والخىػَو، بحروث، 

نبض الغئٍو ؾىى، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ولبىان  -12

ما ْبل الؿاثِ إلنهاء الخغب اللبىاهُت، هضوة خٛى  صبلىماؾُت

الهالْاث الؿهىصًت اللبىاهُت، الجامهت اللبىاهُت، 

 .2002بحروث،

( جُ٘ٚ الضولت وجطضم 1990-1975، خغب لبىان)-------- -13

، الضاع الهغبُت للهلىم هاشغون، بحروث،  اإلاجخمو، اإلاجلض ألاٛو

2008. 

ني،  -14  .1998النهاع، بحروث،  نام الاحخُاح، صاع  1982يؿان جٍى

غ الُلؿؿُيُت   -15 -1964نطام الضًً َغج، مىكمت الخدٍغ

ؼ اإلادغوؾت، الٓاهغة، 1993  .1998، مٖغ

ت الهاإلاُت  -16 َػُل ؤبى الىطغ، خؼب هللا خٓاثٔ وابهاص، الشٖغ

 .2003لل٘خاب، بحروث، 

م بٓغاصووي، لهىت وؾً مً خغب لبىان الى خغب الخلُج،  -17 ٍٖغ

ت اإلاؿبىناث للخىػَو  .2010واليشغ، بحروث،  شٖغ

دُت، الشُش حابغ ألاخمض الجابغ  -18 ؼ البدىر والضعاؾاث الٍٙى مٖغ

ذ، ش خُاجه، الٍٙى ت مً جاٍع  .2006الطباح إلاداث مشْغ

غ  -19 ؼ ألابدار، الضبلىماؾُت الطهُىهُت، مىكمت الخدٍغ مٖغ

 الُلؿؿُيُت، بًضاص، ص.ث.

مهضي خؿً الخُاجي، الضوع الطهُىوي في اخخالٛ الهغاّ،  -20

ؼ الهغاّ للضعاؾاث، بًضاص،  صاع   .2008الطىىبغ، مٖغ

هبُل زلُُت، الاؾتراجُجُاث الؿىعٍت وؤلاؾغاثُلُت والاوعبُت  -21

ؼ بِبلىؽ 2خُاٛ لبىان بدث في مطحر الضولت الخاحؼ، ؽ ، مٖغ

 .2008للضعاؾاث وألابدار، بحروث، 

هبُل شهث، خُاحي مً الى٘بت الى الثىعة ؾحرة طاجُت، صاع  -22

 .2016الشغوّ، بحروث، 

سُت، صاع  -23 هجاة ؾلُم مدمىص مداؾِـ، معجم اإلاهإع الخاٍع

 .2011ػهغان لليشغ والخىػَو، نمان، 

مت الٓغن  -24 ت، الًؼو واإلاظبدت .. حٍغ ٗالت الاهباء الٓؿٍغ و

ً، ماؾؿت الخلُج لليشغ والؿبانت، الضوخت،  .1982الهشٍغ
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(1982-1984) 

ًديى خلمي عحب، مجلـ الخهاون لضٛو الخلُج الهغبُت عئٍت  -25

ت صعاؾت ْاهىهُت ؾُاؾُت اْخطاصًت، م٘خبت صاع مؿخٓبلُ

ذ ،  1983الهغوبت لليشغ والخىػَو، الٍٙى

 ال٘خب ألاحىبُت: - ب

Spencer Tucker, the Encyclopedia of  Middle  East wars the United 

States in The Persian gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts, 

volumeIII, U.S.A, 2010 

 جالثا: الرسائل والاطاريح الجامعية: 

اشٍغ ببغاهُم الٓطاص، صوع اإلآاومت الُلؿؿُيُت في الخطضي  -1

سُت، عؾالت  1982-1978للهضوان ؤلاؾغاثُلي نلى لبىان  صعاؾت جاٍع

ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت آلاصاب، الجامهت ؤلاؾالمُت، يؼة، 

2007. 

 1975-1943وي حاؾم مدمض زػحر الجبىعي، مجلـ الىىاب اللبىا -2

سُت وزاثُٓت، ؤؾغوخت صٖخىعاه يحر ميشىعة، ٗلُت -صعاؾت جاٍع

 .2006آلاصاب، حامهت اإلاىضل، 

غي وصوعه  -3 ُٔ الخٍغ خؿحن نلي ٖغصي خمىص الجبىعي، َع

، عؾالت ماحؿخحر يحر 2005-1944الاْخطاصي والؿُاس ي في لبىان 

ذ،   .2011ميشىعة، ٗلُت التربُت، حامهت جٍ٘غ

ٙي في الخغوب الهغبُت  -4 نبض الخُ٘م نامغ مدمىص الفي، الضوع ألامٍغ

، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت 1982-1948ؤلاؾغاثُلُت 

 .2011الاصاب، الجامهت ؤلاؾالمُت بًؼة، َلؿؿحن، 

نبض الىهاب نبض ًاؾحن، ْغاع الخغب ؤلاؾغاثُلي همىطج الًؼو  -5

حر ميشىعة، ٗلُت الهلىم ، عؾالت ماحؿخحر ي1982ؤلاؾغاثُلي للبىان 

 .1989الؿُاؾُت، حامهت بًضاص، 

نلي حاؾم مدمض الُضنىس ي، صوع خؼب هللا في مٓاومت الاخخالٛ   -6

غ الجىىب اللبىاوي  ، عؾالت ماحؿخحر 2003-1982الاؾغاثُلي وجدٍغ

يحر ميشىعة، اإلاههض الهالي للضعاؾاث الؿُاؾُت والضولُت)اإلالغى(، 

ت،   .2004الجامهت اإلاؿدىطٍغ

يُت الخلُجُت  -7 -1971نماص حاؾم خؿً اإلاىؾىي، الهالْاث البدٍغ

سُت، ؤؾغوخت صٖخىعاه يحر ميشىعة، ٗلُت التربُت،  1981 صعاؾت جاٍع

 .2011حامهت البطغة، 

م الاؾضي، الهالْاث ؤلاًغاهُت  -8 َاغل نبض الغخُم نبض الٍ٘غ

، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت الاصاب، 1988-1979الؿىعٍت 

 .2011البطغة ، حامهت  

وصوع صٛو  1989-1975َىػٍت ؾغش ي، الخغب الاهلُت اللبىاهُت  -9

بؾغاثُل(، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت  -الجىاع َيها)ؾىعٍا

الهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت، حامهت مدمض زُػغ، 

 .2014الجؼاثغ،

ضي اإلاهالي، ماوو ؾهُض الهخِبت وصوعه الاْخطاصي  -10 مالٚ لُخت مٍغ

-1946الُ٘غي في صولت الاماعاث الهغبُت اإلاخدضة  ووشاؾه

،عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت التربُت، حامهت اإلاثنى، 1990

2016. 

-1975هاقم زلُل خؿً نبض اإلاهمىعي، الخغب الاهلُت في لبىان  -11

، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت التربُت، حامهت بابل،  1982

2011 . 

خمض، اليشاؽ الهماوي في اؾاع مجلـ وحضان نبض الؿخاع ؾهُض ا -12

، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت 1990-1981الخهاون الخلُجي

 .2016التربُت، حامهت ؾامغاء،

ونض شاهغ مدمىص الجبىعي، اإلاىاِْ الهغبُت والضولُت مً الاحخُاح  -13

، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، ٗلُت 1982ؤلاؾغاثُلي للبىان نام 

 .2017ضل، آلاصاب، حامهت اإلاى 

 رابعا: البحوث والذراسات:

ان، الاحخُاح ؤلاؾغاثُلي للبىان  -1 ، اصاب 1982حماٛ ؾهض هَى

ذ،13الُغاهُضي)مجلت(، الهضص  .2012، حامهت جٍ٘غ

ؼ صازل، اًغان وصوعها في لبىان في َترة الاحخُاح  -2 ؾهض نٍؼ

سُت)مجلت(، الهضص1982ؤلاؾغاثُلي نام  ، 17، صعاؾاث جاٍع

 .2014حامهت البطغة، 

ؾالٛ ؾلُمان، ماطا ًدضر في لبىان، هضوة اإلاؿخٓبل  -3

ؼ صعاؾاث الىخضة الهغبُت، بحروث،   .1988الهغبي)مجلت(، مٖغ

نبض اإلاىهم ؾهُض، جىاػن الٓىي في الشّغ ألاوؾـ بهض اخضار  -4

 .1983،الٓاهغة، 71لبىان، الؿُاؾت الضولُت)مجلت(، الهضص

الضازلُت َىاػ حغحـ، جازحر الخغب الباعصة في الؿُاؾاث  -5

، 212، اإلاؿخٓبل الهغبي)مجلت(،الهضص  1990-1945اللبىاهُت 

 .1996بحروث،

مدمض نلي مدمض جمُم، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت والخغب  -6

ذ للهلىم 1989-1975الاهلُت البىاهُت ،حامهت جٍ٘غ

ذ، 8، الهضص20ؤلاوؿاهُت)مجلت(، اإلاجلض  .2013،حامهت جٍ٘غ

مً ؤلاؾغاثُلي، شاون مدمىص خُضع، لبىان في مُهىم الا  -7

ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت 31ألاوؾـ)مجلت(، الهضص  ، مٖغ

 .1994والبدىر والخىزُٔ ،بحروث، 

هجاح واُٖم، الاحخُاح ؤلاؾغاثُلي للبىان اإلآضماث والاهضاٍ  -8

ؼ الضعاؾاث 10والىخاثج، شاون ألاوؾـ)مجلت(، الهضص ، مٖغ

 .1992الاؾتراجُجُت والبدىر والخىزُٔ ،بحروث، 

ض، نملُت اللُؿاوي  -9 هكغة اؾتراجُجُت، 1978ًاؾحن ؾٍى

، ماؾؿت 14، الهضص4الضعاؾاث الُلؿؿُيُت)مجلت(، اإلاجلض 

 .1993الضعاؾاث الُلؿؿُيُت، بحروث، 
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 موكف مجلس التعاون الخليجي مً الغسو الصهيووي للبىان

(1982-1984) 

 

 خامسا: املوسوعات:

،الضاع الهغبُت 2نبض الىهاب الُ٘الي، مىؾىنت الؿُاؾت،الجؼء -1

 للضعاؾاث واليشغ، بحروث، ص.ث.

 

 سادسا: الصحف:

 .2003شباؽ14581،24ُُت الخُاة، لبىاهُت،الهضصصخ -1

غان2909،9صخُُت الؿُحر، لبىاهُت، الهضص  -2  .1982خٍؼ

غان28، 2987، الهضص -------- -3  .1982خٍؼ

 .2008اًاع10763،17صخُُت الشّغ ألاوؾـ، الهضص -4

غان1493،21صخُُت النهاع، اللبىاهُت، الهضص  -5  ..1982خٍؼ

غان23، 14995، الهضص -------- -6  .1982خٍؼ

غان14999،27،الهضص -------- -7  .1982خٍؼ

ٛ 27، 15075، الهضص ----- -8  .1982اًلى

 سابعا: شبكة الاهترهت:

ْاؾم ضُا، اخمض ْطحر َاجذ نهض الاؾدشهاصًحن في لبىان،  -1

شب٘ت اإلاهلىماث والاجطاالث الضولُت)الاهترهذ(، 

com\new.www.bintibeil 

ؼ وزاثٔ ألامم اإلاخدضة، ْغاع مجلـ الامً اإلاغ  -2 ْم مٖغ

،شب٘ت اإلاهلىماث والاجطاالث الضولُت الاهترهذ، 425

.www.un.org/Arabic 

و ألاماهت الهامت إلاجلـ الخهاون  -3 وزاثٔ ميشىعة نلى مْى

 http://www.gcc-sg.org الخلُجي،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Through the history of the Zionist-Arab 

conflict, the Zionist aggression has 

established a controversy issue, due to the 

impact on the Arab and regional security. 

Clearly, such aggression has affected most 

of the Arabic lands, not only in the 

Palestinian territories. Accordingly, 

Arabian attitudes  have demonstrated a 

great importance to give a clear perception 

about the nature of evolution of the Zionist-

Arab conflict. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


