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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

))وَِإْن طَائِفَتَ اِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اقْتَتَ ُلوا فَ أَْصلُِحوا َبْيَنُهَما فَ ِإْن َبَغْت إِْحَداُهَما َعَلى  
اْْلُْخرَى فَقَ اتُِلوا الَِّتي تَْبِغي َحتَّى َتِفيَء إَِلى أَْمِر اللَِّه فَ ِإْن فَ اَءْت فَ أَْصلُِحوا َبْيَنُهَما  

إِنََّما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ فَ أَْصلُِحوا بَْيَن  ( 9)اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن    بِاْلَعْدِل وَأَْقِسُطوا ِإنَّ 
 (((01)أََخَوْيُكْم وَاتَّقُوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن  

 01-9سورة الحجرات , آيه                                          
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 الشكر واالمتنان                                         

نحمد هللا ونشكره تعالى على نعمابه الكثٌرة ونشكره سبحانه على اعظم نعمة اال 

 وهً نعمة العقل والعلم. 

فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة على ما بذلوه من  أساتذتًوأحب أن اشكر 

) د. أألستاذتنا الكرام العلمٌة , أخص فٌهم المادة  إٌصالجهد والوقت من أجل 

 ( .    احمد  )د. سامً األستاذ( و   اذٌاب إسماعٌل ) م.م. األستاذ( و حامدطالل 

 

البحثٌة الذي كان لها الدور الفعال  (  ) م.م. هدى مهدي و ال أنسى مشرف المادة

 فً تقدٌم المساعدة ونصٌحة فجزاها هللا ألف خٌر. 

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة دٌالى من  إلىوالشكر واالمتنان موصول 

ومنتسبٌن  الموظفٌن التدرٌسٌٌنالتمٌمً( و كافة  إبراهٌمعمٌدها ) أ.د خلٌفة 

 فٌها. 

جانبً خالل  إلىأصحابً و زمالبً من الطلبة الذٌن وقفوا  إلىوالشكر موصول 

( و إبراهٌمه النتٌجة وأخص فٌهم ) حٌدر هذ إلىأربع سنوات لوالهم لما وصلت 

 خٌر .  إلفهللا  فجزأهم( إسماعٌل)مصطفى أسامة محمود( وكذلك ) نور 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 المشرف إقرار

 

 الداخلٌةفً صراعات  اإلنسانًهذا البحث الموسوم بــــ ) التدخل  إعدادأشهد أن 

( قد جرى تحت أشرافً فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة /  "نمونجا–" لبنان 

فً العلوم  البكالورٌوسجامعة دٌالى وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة 

 السٌاسٌة. 
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 اإلطاس أنًفاًْٛٙ  

 انًمذيح :

 ٔتؼذ: أظًؼٍٛسب انؼانًٍٛ ٔانصالج ٔانسالو ػهٗ ٔيؽًذ ٔال ٔصؽثّ  انؽًذ هلل       

فٙ صشاػاخ انذاخهٛح" يٍ انًٕاضٛغ انًًٓح ػهٗ انًسرٕٖ انؼانًٙ  اإلَساَٛحٚؼرثش "انرذخالخ  

َثز  إنٗاذعح انؼانى 9871 ٔسسٕؾ يثادئ انصٕسج انفشَسٛح  اإلَساٌانؼانًٙ نؽمٕق  إػالٌفأيُزٔا 

ػهٗ سغى يٍ ذطٕس فٙ يعال انؼاللاخ انذٔنٛح  األساسٛح اإلَساٌانؼُف ٔاالػرشاف تؽمٕق 

 . اإلَساَٛح

انرٙ شاْذذٓا انذٔل انؼشتٛح فٙ انؽمثح انًُصشيح كاَد ذخرهف يٍ ٔأًْٛرّ:انصشاػاخ  إٌ        

اق يصال كاَد انصشاػاخ ػثاسج ػٍ اَمالتاخ ػسكشٚح ذطٛػ تأَظًح ففٙ انؼش أخشٖ إنٗدٔنح 

( تٍٛ طٕائف يرؼذدج أْهٛحفٙ نثُاٌ كاَد انصشاػاخ انذاخهٛح ػثاسج ػٍ ؼشب طائفٛح ) ٔإيا انؽكى

 أخشٖيًا خهك ؼال يٍ انفٕضٗ ٔانذياس كاٌ ػهٗ دٔل انؼانى انرذخم ْٔزا يٍ ظٓح , ٔيٍ ظٓح 

نؼًم ػهٗ ذٕسغ انكٛاٌ انصَٕٓٛٙ كم ْزِ االػرثاساخ كاٌ ٚعة ذْٕس يٍ ْزا انر إسشائٛم اسرفادج

 األيىذرذخم ػسكشٚا ٔسٛاسٛا ٔكاٌ ػهٗ انًُظًاخ انذٔنٛح انًرًصهح ػهٗ  إٌػهٗ انذٔل انؼشتٛح 

 نؽم ْزِ انصشاػاخ . إَساَٛاذرذخم  إٌانًرؽذج 

 يشكهح انثؽس ٔأًْٛرّ :

يشكهّ انثؽس ٚكًٍ فٙ لهح انًصادس انرٙ  كرثد فٙ يٕضٕع انصشاع انهثُاَٙ  إٌؼٛس       

ظٓح سٛاسٛح يؼُٛح ؼٛس  أٔطائفح  إنٗانذاخهٙ ٔاٌ ٔظذ انكراب فًشكهرُا ذكًٍ فٙ اَؽٛاص انكاذة 

 . ٔانطشغ انؼهًٙ دٌٔ انرأشٛش تانؼٕاطف ٔاالذعاْاخ انسٛاسٛحؼٛاد  إنٗذفرمش كصٛشا 

 انثؽس : أًْٛرّ

ػهٗ انرًٛٛض تٍٛ انرذخم اإلَساَٙ ٔانرذخم انؼسكش٘ ٔانسٛاسٙ  أساطتشكم  أًْٛرُا ذكًٍ       

 فًٍ خالل ْزا انثؽس سُرؼشف ػهٗ ؼال انرًٛٛض تٍٛ ْزِ انرذخالخ ٔيذٖ ظذٚرٓا .

 

 

 

 



  يُٓعٛح انثؽس :

 يُٓط:ْذف انثؽس نزا ذطهة يٍ انثؽس اسرخذاو ػذج  إنٗيٍ اظم انٕصٕل     

اَرٓعُا خالل يثؽصُا ْزا انًُٓط انرؽهٛهٙ ٔانٕصفٙ دٌٔ انذخٕل انٗ االخرالفاخ انفمٓٛح  ٔلذ 

 ٔانسٛاسٛح انًخرهفح .

 انفشضٛح أٔ اإلشكانٛح انثؽس :  

دٔس كثٛش ػهٗ انساؼح انؼانًٛح ألغشاض إَساَٛح  ْم كاٌ نهرذخم اإلَساَٙ ٔكزنك انؼسكش٘ .9

؟ْٔم َعؽد ذهك انرذخالخ يٍ ؼم ذهك تشكم ػاو ٔػهٗ ساؼح انهثُاَٛح تشكم خاص 

 انصشاػاخ تشكم َٓائٙ؟

ْم نهًُظًاخ اإللهًٛٛح ٔانذٔنٛح دٔس ػهٗ ساؼح انهثُاَٛح ؟ يا يذٖ ظذٚرٓا ػهٗ ذهك  .2

 انصشاػاخ؟

 : ْٛكهٛح انثؽس

 شالز يثاؼس ٔخاذًح . إنٗانرٙ ُٚطهك يُٓا انثؽس فضال ػٍ انًمذيح  اإلشكانٛحضٕء فٙ         

انًثؽس  إيأانًُٓاض انرٙ اذثؼرٓا انذساسح :  ٔاألًْٛح األْذافنهثؽس  أنًفاًْٛٙ اإلطاسٚرُأل 

فمذ ذُأنُا انكالو ػٍ انرذخم اإلَساَٙ ٔذًٛٛضِ ػٍ انرذخم انؼسكش٘ ٔرنك ضًٍ يطهثٍٛ  األٔل

يفٕٓو انرذخم اإلَساَٙ ,ٔانصاَٙ : ػٍ انرًٛٛض تٍٛ انرذخم  األٔلؼٛس ذُأنُا فٙ  أساسٍٛٛ

ُأنُا انكالو ػٍ انرذخالخ فٙ فٙ انًثؽس انصاَٙ : فمذ ذ إياَساَٙ ٔانرذخم انؼسكش٘ , اإل

انصشاػاخ انذاخهٛح انهثُاَٛح ضًٍ يطهثٍٛ أساسٍٛٛ ؼٛس ذُأنُا فٙ األٔل :ػٍ انرذخم انؼشتٙ 

ٔإشاسج ٔانصاَٙ : ػٍ انرذخم انذٔنٙ ٔإشاسج , ٔأخٛش خصصُا انًثؽس انصانس : نًٕالف انًُظًاخ 

لهًٛٛح ٔانذٔنٛح اذعاِ انصشاػاخ انذاخهٛح انهثُاَٛح أٚضا ذُأنُا  ضًٍ يطهثٍٛ أساسٍٛٛ األٔل : اإل

 ػٍ يٕلف انعايؼح انذٔل انؼشتٛح ٔانصاَٙ : ػٍ يٕلف األيى انًرؽذج .

ٔأخٛشا اسأل هللا سثؽاَّ ٔذؼانٗ  إٌ أكٌٕ لذ ٔفمد فٙ اَعاص ْزا انعٓذ انًرٕاضغ ٔاضؼّ تٛذ  

انسادج انًُالشٍٛ انكشاو , ٔٚمُٛا إٌ يالؼظاذٓى ٔآساءْى انمًٛح ٔ ٔظٓاخ َظشْى انؼهًٛح فٙ 

 أغُاء انذساسح ٔإخشاظٓا تانشكم األفضم .

 

 

 

 



 المبحث األول:

 التدخل اإلنسانً وتمٌز عن التدخل العسكري                 

فكرة التدخل اإلنسانً اعتبارها من األفكار المثٌرة للجدل فً القانون الدولً وكذلك على إن       
الخارج عن طرٌق استخدام القوة  العالم بأسره لكونها تهدف تحقٌق حماٌة المواطنٌن دولة ما فً

أو دونها سواء فً حاالت النزاعات المسلحة الدولٌة أو الداخلٌة كذلك فً حاالت الكوارث الطبٌعٌة 
 والدولة التً ٌنسب االنتهاك الجسٌم والمتكرر للحقوق اإلنسان

 فلذا من خالل هذا المبحث سوف نقسمه إلى قسمٌن أساسٌٌن فالمطلب األول سوف        
نخصصه عن مفهوم التدخل اإلنسانً وإما المطلب األخر سوف نخصصه عن تمٌٌز بٌن التدخل 

 اإلنسانً والتدخل العسكري

 المطلب األول :                                   

 مفهوم التدخل اإلنسانً                                

 خالل مطلبنا هذا سوف نتطرق إلى مفهوم التدخل بشكل عام ومعرفه اآلراء حوله هذه الفكرة     

فً اللغات األوربٌة ٌعتبر المصطلح األكثر  intervention"التدخل"فً اللغة العربٌة و    

استعماال للداللة على جمٌع أنواع التدخل وهذا االستخدام العام تأكٌد فً الوثابق الدولٌة 
0

. 

وٌعرف التدخل أٌضا على انه إقدام دولة على مساعده دولة من احد الفرٌقٌن المتصارعٌن فً      
الحرب األهلٌة دون اعتبار عملها دخوال فً حاله حرب 

6
. 

إن أساس التدخل فهو ٌستند إلى ما شرعه المجتمع الدولً من اتفاقٌات عالمٌه وإقلٌمٌه وٌقع      
لمتحدة الذي ٌحوي الكثٌر من النصوص التً أشارت إلى ضرورة احترام فً مقدمتها مٌثاق األمم ا

حٌث إن مفهوم التدخل اإلنسانً    حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة وضرورة ضمانها للمجتمع
 خالل القرن التاسع  هلٌست من المفاهٌم المستحدثة على العالقات الدولٌة المعاصرة شاع استخدام

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

منشورة,جامعه الحاج  هجمال منصر,التدخل العسكري اإلنسانً فً ظل األحادي القطبٌة,أطروحة لنٌل الدكتورا .0
 .001,ص6100لخضر بأنته:كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة,دولة بلى,

 . 0985,المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر,بٌروت,0عبد الوهاب ألكٌانً وآخرون,الموسوعة السٌاسٌة ج .6

 
                                    

 
                                              



العثمانٌة لكل من عشر مع قٌام البلدان األوربٌة بالتدخل فً بعض األقالٌم التابعة لإلمبراطورٌة 
لبنان وبلقان والٌونان تحت زعم حماٌة األقلٌات الدٌنٌة المسٌحٌة بها من تضمه مٌثاق األمم 
المتحدة من علو لمبادئ السٌادة وعدم التدخل على غٌرها من مبادئ والمفاهٌم األخرى ومنها 

حقوق اإلنسان
0 

. 

 

لدولة أو مجموعة من دول أو منظمة ٌمكننا تعرٌف "التدخل اإلنسانً" اصطالحٌا بأنه قٌام ا 
دولٌة, سواء حكومٌة أو غٌر حكومٌة بعمل تدخلً أنسانً فً دابرة اختصاص دولة أخرى.

6
   

 ٌمكن إٌجاز بعض التعارف للتدخل اإلنسانً نوجز منها ما ٌلً :     

 تعرٌف معهد دانش للشؤون الدولٌة لمفهوم التدخل اإلنسانً "العمل ألقسري بواسطة الدول
متضمنا استخدام القوة المسلحة فً دولة أخرى بدون موافقة حكومتها سواء كان ذلك بتفوٌض أو 
بدون تفوٌض من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ,وذلك بغرض منع أو وضع حد لالنتهاكات 

الجسٌمة والشاملة لحقوق اإلنسان أو للقانون الدولً لإلنسان
 6

. 

سانً  "اعتراف بحق ممارسة دولٌة من طرف دولة على إعمال روجٌه عرف التدخل اإلن       
مخالفة لقوانٌن اإلنسانٌة تندرج فً السٌاسة الداخلٌة لدولة أخرى , وأكد عبر عبد المعز عبد 
الغفار على إن التدخل اإلنسانً "هو ضغط تمارسه حكومة دولة على حكومة دولة أخرى من أجل 

للقوانٌن السٌما القوانٌن التً تحمً حقوق اإلنسان وحرٌته  إن ٌكون تصرف الدولة أألخٌرة مطبقا
3

   . 

غٌر إن الفقه الدولً أختلف فً تحدٌد التدخل اإلنسانً بٌن من ٌدافع عن المفهوم الضٌق    
,وهناك من ٌدافع عن المفهوم األوسع , للتدخل اإلنسانً , حٌث ال ٌتم إال من خالل العمل العسكري

حٌث ٌتم استخدام القوة باإلضافة إلى الوسابل األخرى مثل الضغوط السٌاسٌة واالقتصادٌة 
والدبلوماسٌة وغٌرها ومن خالل هذٌن المفهومٌن نبٌن اآلراء المطروحة فٌها 

4
: 

 المفهوم الضٌق للتدخل اإلنسانً : حٌث ٌتجه بعض الفقهاء حصر استخدام التدخل اإلنسانً    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتوراه منشورة , العربٌة وهٌبة ,مبدأ التدخل الدولً اإلنسانً فً إطار المسؤولٌة الدولٌة ,أطروحة لنٌل الد .0

 05,ص6104جامعة وهران :كلٌة الحقوق والسٌاسة , الجزابر ,
رافعً ربٌع ,التدخل الدولً اإلنسانً  المسلح ,أطروحة ماجستٌر منشورة, جامعة د.الطاهر موالي  .6

 07,ص6106سعٌد:كلٌه الحقوق والعلوم السٌاسة ,جزابر ,
القانون الدولً ,المركز الكردي للدراسات واالستشارات القانونٌة روباش أٌبش ,مفهوم التدخل اإلنسانً فً  .3

 6103,ٌاسا, 
    6. رافعً ربٌع , المصدر نفسه ,ص

                                        
                                                 

 



م هذه القوات ٌمثل األساس الذي الدولً عن طرٌق استخدام القوة العسكرٌة وتنفٌذها واستخدا
 ٌستند إلٌة .

 وأكد علٌه "باكستر" وصف التدخل اإلنسانً على انه "على كل استخدام القوة من جانب       
ضد دولة أخرى لحماٌة رعاٌا هذه األخٌرة مما ٌتعرضون له من موت أو إخطار إحدى الدول 

الدولة التً تقوم تنفٌذ عن طرٌق ترحٌلهم جسٌمة كما ٌمكن إن ٌستهدف فعل التدخل حماٌة رعاٌا 
من الدولة التً ٌتعرضون على إقلٌمها لخطر الموت

0 
. 

إما المفهوم األوسع : ٌضٌف الفقهاء أصحاب هذا المعنى على استخدام القوة المسلحة       
اللجوء إلى وسابل أخرى كالضغط االقتصادي والسٌاسً والدبلوماسً إذ ٌرون إن التدخل 

ً ٌشمل كل إشكال التدخل بل أكثر من ذلك فٌرى الفقٌه كور فٌن التدخل بأنه إحالل دولة اإلنسان
لسلطتها محل دولة أخرى بقصد تحقٌق اثر قانونً ال تستطٌع الدولة األخٌرة أوال ترغب فً 

حتحقٌق وٌضٌف بان التدخل ٌمكن إن ٌأخذ صورة تدخل مسلح أو غٌر مسل
6

. 

من خالل هذه المفاهٌم التً تعرفنا علٌها والتً تختص بالتدخل اإلنسانً لكن ما المقصود     
 بالتدخل اإلنسانً الدولً ؟ 

ومن خالل جوابنا على هذا التساؤل نطرح المفهوم العام للتدخل اإلنسانً الدولً فالمفهوم    
ً وحال للشك من جانب العدٌد فقهالتدخل الدولً وتقدٌر مدى شرعٌته كان وما زال محال خالف 

من الدول خاص دول العالم الثالث وخاصة فً فترة التالٌة على الحرب الباردة
3. 

خالص ما تناولنا خالل هذه المفاهٌم العامة لقضٌة التدخل اإلنسانً التً توصلنا إلٌها  نالحظ إن   
 الدولة ضمن مفهوم التدخل اإلنسانً نستنتج رابٌٌن 

الرأي األول : وافق على التدخل سواء  بالصورة ألقسري أو بالوسابل الدبلوماسٌة والوسابل 
 الضغط األخرى 

 الرأي األخر قد رفض بتاتا تدخل الدول بشكل عام من ناحٌة مبدأ السٌادة للدولة وعد انتهاكها .
 دبلوماسٌة المتمثلة نالحظ أٌضا تدخلها بالمفهوم أو مفاهٌم السٌاسٌة من خالل العالقات ال    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 64رافعً ربٌع ,المصدر السابق ,ص .7

 64,ص السابقرافعً ربٌع , المصدر . 6
 ه, مشروعٌة التدخل الدولً وفقا لقواعد القانون الدولً العام ,أطروحة الدكتورا ألصالحًد.عاطف علً . 3

 6118منشورة ,جامعة الزقازٌق , مصر ,

                                         

                                       

 

 

                                                  



لهذه  بالوسابل الضغط السٌاسً أو بالمعاهدات واالتفاقٌات لحل األزمة وعدم تفاقمها ٌتولد جانبٌن
 التدخل

الجانب األول منها ٌكون التدخل سٌاسً الدولً ضد الحكومات النتهاكها الجسٌم حقوق اإلنسان 
والجانب األخر نالحظ التدخل اإلنسانً الدولً إلى جانب تلك الدول أو الحكومات لقمع اإلرهاب 

 والحفاظ على أمنها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



 المطلب الثانً:                                  

 والتدخل العسكري اإلنسانًتمٌٌز بٌن التدخل                       

كونه استخدام القوة المسلحة إلغراض  اإلنسانًٌمتاز التدخل العسكري عن التدخل حٌث           

والذي ٌعرف على انه استخدام القوة المسلحة إلغراض إنسانٌة سواء  سٌاسٌة وأنسانً وغٌرها 

 .6113فً حربها العام  األمنعدم الموافقة مجلس  أو األمنكان التدخل بموافقة مجلس 

 أوتعرف ما المقصود من ظاهرة  إنمفهوم الشامل للتدخل العسكري البد  إلىلتطرق وقبل ا         

 ؟عدم التدخل  مبدأ

ٌعد مبدأ عدم التدخل من المبادئ التقلٌدٌة الراسخة فً القانون الدولً ,وقد انبثق عن فكرة 

 إناعتبار ب أخرىالسٌادة التً ترتب علٌها منع إٌه دولة من التدخل فً الشؤون الداخلٌة لدولة 

القرنٌن  إلىالتدخل ٌعد انتهاكا لسٌادتها وٌعرض النظام الدولً للخطر, ترجع فكرة عدم التدخل 

 مبدأم ومع تطور مضمون 61قانونٌة إال فً القرن لم ترق لتصبح قاعدة  إنهام غٌر 08م و07

مفهوم السٌادة األمر الذي احدث تحوال فً  عدم التدخل وانعكست علٌة التغٌرات التً أصابه

ناحٌة مرنه وهو ما اثر فً جدلٌة العالقة بٌن االختصاص الداخلً  إلىتفسٌره من ناحٌة الجامدة 

والدولً 
0

. 

وروبرت بومان فً  ٌرسونكل من فردرٌك  رأيوحٌث نعرف التدخل العسكري حسب         

عملٌا على انه :"تحرك لجنود نظامٌٌن أو عرف التدخل العسكري دراستها "القارات الخمس"

 أوقوات دولة )جوٌة,بحرٌة,برٌة(ضد إقلٌم دولة أخرى فً سٌاق بعض القضاٌا السٌاسٌة 

النزاعٌة 
6

. 

ر.ج.فنسنت  وفً عمله الشهٌر "عدم التدخل والنظام الدولً"ٌعرف التدخل العسكري على         

منظمه  أومجموعة دول  أومجموعة داخل دولة  وأدولة السلوك المتخذ من طرف  أوانه "النشاط 

 ,ولٌس حدث متمٌز له بداٌة ,وٌهدف أخرىدولٌة والذي ٌتدخل قسرٌا فً الشؤون الداخلٌة لدوله 

 ــــــــــ

 لخضرجمال منصر,التدخل العسكري فً ظل األحادي القطبٌة, أطروحة لنٌل دكتورا منشورة,جامعه الحاج  .0

 . 87,ص6100,بالبانته:كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة,الدولة 

  .98جمال منصر,المصدر نفسه,ص .6

 

                                        



غٌر قانونٌة ولكنه  أوٌكون قانونٌا  إنمن ضروري  س, ولٌالمستهدفةفً الدولة  السلطةبناء  إلى

ٌتمٌز بتجاوزه قواعد السلوك المرعٌة فً العالقات الدولٌة"
0

 . 

,رغم اإلنسانًالقانونً للتدخل ألسباب إنسانٌة فً القانون الدولً  األساسمن حٌث  وإما       

الحرب كوسٌلة لحل النزاعات الدولٌة إال إن هذا األخٌر األمر  إلىالقانون الدولً حظر اللجوء 

الذي عرف بأنه"ذلك  اإلنسانًقواعد القانون الدولً  ومراعاةتطبٌق  ٌأتًما وقعت  فإذاالواقع 

 اإلنسانوٌهدف لحماٌة اإلنسان",فضمان حقوق  اإلنسانًالقسم من القانون الذي تسوده المشاعر 

فً اتفاقٌات  اإلطرافوبذلك فان الدول  أٌضافً وقت الحرب  وإنما ال ٌكون فً وقت السلم فقط

جنٌف األربعة تلتزم بردع االنتهاكات الخطٌرة لحقوق اإلنسان عن طرٌق التدخل المباشر ألسباب 

غٌر عسكري والذي ٌحد أساسه القانونً فً نصوص  أوإنسانٌة سواء كان التدخل العسكري 

 0977والبرتوكوالت الملحقان بها سنه  0949سنه  األربعةاتفاقٌات جنٌف 
6.

 

ارتباط التدخل بمسؤولٌة الحماٌة )على اعتبار نهج جدٌد لحماٌة السكان من الفظابع  وإما        

البشرٌة والتطهٌر العرقً واسع  اإلبادة إلعمالالجماعٌة وبالتأكٌد فان االعتقاد بان وضع حد 

مشجعا مع ذلك وفً  أمرمتناول البشرٌة سٌكون  هو فً األرواحالنطاق والخسابر الفادحة فً 

وٌنظر فً ما إذا كانت  اإلنسانًللعقٌدة ٌستحق الثناء إال إن مشروعٌة التدخل  حٌث النهج الكاملً

العقٌدة مسؤولٌة الحماٌة تعزز مشروعٌة استخدام القوة إلغراض إنسانٌة 
3

. 

علٌه  أطلقالمتحدة تقرٌر  لألممدخل الدولً التابعة الدولٌة للت اللجنةلقد وضعت  خالل ذلك        

 اإلنسانٌة األهداف)مسؤولٌة الحماٌة(تناولت فٌه ضوابط والمعاٌٌر التً تحولت دون انحراف عن 

وتمثلت بما ٌلً هإلى أهداف سٌاسٌ
4

 : 

القانون الدولً لحقوق  أو اإلنسانً.حدوث التدخل عند وقوع انتهاكات جسٌمة القانون الدولً 0

 اإلنسان

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .657,ص6114,دبً,لألبحاثستٌف سمٌث,عولمة السٌاسة العالمٌة,مركز الخلٌج  جون بٌلٌس و  .0

فً القانون الدولً المعاصر,أطروحة لنٌل الدكتورا  إنسانٌة ألسبابموساوي أمال,التدخل الدولً  .6

 .59,ص6106,جامعه الخضرـ بأنتهمنشورة,

, 876العدد,األحمر,مجلة الدولٌة للصلٌب إنسانٌة إلغراضاٌف ما سٌنغهام,التدخل العسكري  .3

 057,ص6119

فً العالقات الدولٌة,مجلة القانون والعلوم السٌاسٌة, العدد  اإلنسانًالتدخل  إشكالٌةعادل حمزة , .4

 036خاص,دٌالى,  ,ص

                                                    



ٌكون هناك دلٌل واضح على وجود انتهاكات جسٌمة من مصادر موثوقه كالوكاالت التابعة  إن.6

 المتحدة  لألمم

 باستخدام القوة  األمنٌكون هناك تفوٌض مسبق من مجلس  إن. ضرورة 3

 ٌكون التدخل جماعٌا وبعد استنفاذ كافة الوسابل السلمٌة كافة أن.ضرورة 4

 بعد التدخل العسكري. األعمار.ضرورة قٌام بعملٌة إعادة 5

تفادٌها حٌث توجد طوابف  أو اإلنسانٌةللتدخل وقف المعاناة  األساسمن حٌث الغرض  وإما       

تضمن الوفاء بشروط هذا المعٌار وتتمثل 
0

: 

  اإلطرافمتعدد  أوجماعً  أساسلتدخل العسكري دابما على بان ٌتم ااألول:

ثانٌا:فهً معرفه حجم الدعم الفعلً الذي ٌلقاه التدخل من طرف الناس الذٌن ٌكون التدخل من اجل 

 حماٌتهم

المجاورة و مدى  األخرىالدول  رأيثالثا: ٌتلخص فً معرفة الدرجة التً تم بها الحصول على 

 دعمها لهذا التدخل

ٌكون حقٌقة واقعه  إنانه من غٌر المرجح  إالغٌر إن االنتفاء التام للمصلحة قد ٌكون وضعا مثالٌا 
,هً من حقابق أخرفً العالقات الدولٌة كما فً مجال الدوافع المختلطة  إن إذفً جمٌع األحوال 

الذٌن ٌشتركون  اإلفرادذلك فقد تقضً التكلفة المالٌة والخطورة التً ٌتعرض لها  إلىالحٌاة أضافه 
جانب من ٌكون لها  إنفً اعمل عسكري على الدول التً تقوم بالتدخل من الناحٌة السٌاسٌة 
 المصلحة الذاتٌة فً التدخل أٌا كان مدى اإلٌثار فً دافعها الربٌسً بالفعل .

عدم  مبدألعسكري وارتباطه بمفهوم اخالصة لما تناولنا خالل مبحثنا هذا حوله قضٌة التدخل       

بموضوع السٌادة الدول وعدم الشرعٌة التدخل بشؤونها الداخلٌة  المبدأالتدخل وارتباطه هذا 

بموافقة من قبل  ٌكون وانبصورة جماعٌة  إال إنسانٌة إلغراضوحٌث ال ٌتم التدخل العسكري 

من مجلس األمن وبالتالً وصوال إلى مسلة حماٌة الدولٌة على اعتبار نهج جدٌد لحماٌة السكان 

الفظابع )ألباده الجماعٌة والتطهٌر العرقً( فً حاله ثبات ذلك ٌتم التدخل العسكري إلغراض 

 اإلنسانٌة.

 ــــــــــــــــــــــــ

, 66, ص6104, 465 د, العدالنظرٌة لمفهوم التدخل, المستقبل العربً إشكالٌاتخالد حسانً, بعض  .0

 االلكترونً  الموقع

www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=5070 
 

                                         



من قبل مجلس األمن وبالتالً وصوال إلى مسلة حماٌة الدولٌة على اعتبار نهج جدٌد  موافقةب

لحماٌة السكان من الفظابع )ألباده الجماعٌة والتطهٌر العرقً( فً حاله ثبات ذلك ٌتم التدخل 

 العسكري إلغراض اإلنسانٌة.

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                

 

 

 

 

                                        



 المبحث الثانً :                                   

 التدخالت فً صراعات الداخلٌة اللبنانٌة                       

من  أعقبهاللبلدان العربٌة والدولٌة وما  األدوارابرز  إلىمن خالل مبحثنا هذا سوف نتطرق    

 ٌلً : اتفاقٌات المساهمة لحل هذه الصراعات الداخلٌة نستعرض ما

ومن خالل هذٌن المطلبٌن سوف  وأثارهالثانً عن التدخل الدولً  واألمرالعربً وأثاره عن  األول

 بشكل مؤجز . األدوارنستدرج ابرز هذه 

 : األولالمطلب                                         

 وأثارهالتدخل العربً                                 

اللبنانٌة الدور الكبٌر والفاعل لحل هذه الصراعات  األهلٌةدور البلدان العربٌة فً الحرب       

عنه عده جلسات والمؤتمرات القمم العربٌة وكان الدور المتمركز بشكل ربٌسً على  أعقبالذي 

 المملكة العربٌة السعودٌة الناتج عنه قوات الردع العربً السوري 

قد استفادة النظام السعودي من التركٌب اللبنانٌة القابمة على التعددٌة الطابفٌة لكً ٌدخل      

الطوابف  ىمباشر علمن هذا الباب مستندا على نفوذ المباشر على الطابفة السنٌة وغٌر  إلٌها

األمرٌكٌة  وبعض العواصمومدعوما من اإلدارة  األخرى
 

األوربٌة 
0

. 

وباألحرى بدا التنفٌذ فً ذلك العام عندما قررت الدول الخلٌج  0969بدا المخطط فً عام      

من حساب على المنظمات الفلسطٌنٌة العاملة فً لبنان  األموال إغداقالعربً بزعامة السعودٌة 

 أٌلوللبنان على اثر  إلى األردنوبعد لجوء مبات من الكوادر الفلسطٌنٌة من  0971وفً عام 

السابق )ٌاسر عرفات( ٌملك مٌزانٌة الربٌس  فأصبح اإلغداقضاعفت  دول الخلٌج هذا  األسود

ٌملك مٌزانٌة تفوق مٌزانٌة الدولة اللبنانٌة ال بل قٌل منح بعض الدول قروض مالٌة ومنها الدولة 

السورٌة 
6

. 

 

 ــــــــــــــــــــــ
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العربٌة  القمةبمبادرة السعودٌة ـ الكوٌتٌة انعقد  0976تشرٌن األول 07الى 06ففً الفترة        

 إلىسداسٌة فً الرٌاض شارك فٌها رؤساء المملكة ومصر وسورٌا و الكوٌت و لبنان وباإلضافة 

القتال الجارٌة فً لبنان  إحداثالمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة كان الهدف المباشر للمؤتمر معالجة 

بنان كانت فً ل اإلحداثوبٌن بعض اللبنانٌٌن والفلسطٌنٌٌن لكن معالجة هذه  أنفسهمبٌن اللبنانٌٌن 

محكومه بمعالجة الخالف اإلقلٌمً العربً بٌن مصر وسورٌا الذي نتج عنه توقٌع  أومرتبطة 

اإلقلٌمً العربً لعدم هذا الخالف  أسبابولتكن  0975 إسرابٌلمصر التفاقٌه سٌنا الثانٌة مع 

أر العراك وجود إستراتٌجٌة عربٌة موحدة وواضحة الخطوات لكٌفٌة التعامل مع إسرابٌل إلزالة اث

0967 
0

. 

عندما كان فً طرٌقة  0977 آذار 6باإلضافة إلى اغتٌال جنبالط )زعٌم الطابفة الدروزٌة(      

بعقلٌن اكبر القرى الدرزٌة فً الشوف فقد اعترض مسلحون سٌارته  إلىمن قلعة فً المختارة 

ٌهربا وٌختفٌا وخلف  إنقبل  على رأسه أطلقاحراسة بالخروج منها ثم  وأمررجالن  إلٌهاودخل 

ولده فً زعامة عشٌرة جنبالط وكان واحد من الكثٌرٌن ألقوا المسؤولٌة فً اغتٌاله على 

السورٌٌن
6 

. 

على القرارات التً صدرت عن المؤتمرات السابقة  أكدفقد  0978اٌار 5ـ0خالل المؤتمر القمة    

وحدة ٌمثل  أصبحن( الذي وحٌا صمود الجٌش السوري فً لبنان )مهد الدور السوري فً لبنا

قوات الردع العربٌة قد اجمع المؤتمرون دعم الدولة اللبنانٌة و مؤازرتها بجمٌع الوسابل وفً 

 األراضًالمحافل العربٌة والدولٌة لتتمكن من إعادة بسط سلطتها الشرعٌة الكاملة على كل 

تشرٌن الثانً 66ـ61تونس ة لعمل العربً المشترك لدعم لبنان مادٌا وفً المؤتمر قمة اللبنانٌ

لبحث الوضع فً جنوب لبنان  إعمالالذي خصص جزءا كبٌر من  0979
3

.  

خارجٌة وحسب  أصابعاقتنع الربٌس السوري السابق) حافظ األسد( بان النزاع تحركه        

 فً لبنان قد نفخت فٌها النار لصرف انتبها العالم العربً عما كان  األهلٌةتحلٌله فان الحرب 

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 األوسطمنصور,كٌف تأهلت السعودٌة ألنها ,حرب لبنان باتفاق الطابف؟,مجلة الشرق  منصور عبد هلل .0

 االلكترونً  الموقع,6110 , 8395العدد ,

http://archive.aawsat.com/leader.asp?article=67560&issueno=8395#.VwfwApwrLIU 

 .467ص,6117والنشر,لبنان,,شركه المطبوعات للتوزٌع 01ط األوسط:الصراع على الشرق األسدباترٌك سٌل, .6

 .675باترٌك سٌل, المصدر نفسه,ص .3
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كسٌنجر )وزٌر الخارجٌة األمرٌكً األسبق( ٌطبقه بٌن مصر وإسرابٌل,وكانت الحرب غطاء 

 إلٌهافً الحرب مؤامرة لجر المقاومة الفلسطٌنٌة  األسد رأىبالدم, إلغراقهاالتفاقٌة سٌناء الثانٌة 

ذلك هو الهدف الصهٌونً القدٌم  إنوآمن بان الهدف كان تقسٌم لبنان وقال 
0

  . 

انتهت هذه الفترة انعقاد المؤتمر الطابف بمبادرة السعودٌةـ الكوٌتٌة  0989حٌث خالل عام      

 القتال بشكل تام . وإٌقافسٌاسٌة  اآلراءتوافق  إلىعقدت اللجنة سداسٌة أدى 

 األهلٌةفقد تزامنت نهاٌة الحرب  األدنىبشرت فترة التسعٌنات بحقبة من التفاؤل فً الشرق      

الكوٌت لكن سرعان ما تحول لحالة من الركود والتدهور نتٌجة تعرض لبنان لهجوم مع تحرٌر 

ب هللا اللبنانً على حدود جوي مرتٌن من قبل إسرابٌل التً ردت على عملٌات التً قام بها حز

0996و0993خالل عامٌن 
 6

. 

شكلت القٌادة السورٌة لبنان فً مرحلة ما بعد الطابف عامال مهما فً التعامل مع مختلف      

وعمالؤها ضمنهم الحزب التقدمً الفابزٌن فً عملٌة التأهٌل حلفاء سورٌا  أولالملٌشٌات وكان 

الشٌعٌة والمرد التابعة لفرنجٌة وإتباع الٌأس حبٌقه ـالقابد السابق لملٌشٌا  أملالدرزي وحركه 

والمنظمة شعبٌة السنٌة تأكد موقعهم كزعماء طوابف  0986حلٌف سورٌا  إلىالقوات الذي تحول 

وتوظٌف مؤٌدٌهم على جمٌع مستوٌات المؤسسات الوطنٌة 
3

. 

الربٌس السابق ستورٌة عدم شرعٌة انتخاب قررت المحكمة الد 6116 األولخالل تشرٌن         

)رفٌق الحرٌر( نظر للوجود العسكري السوري فً لبنان وسالح حزب هللا وكالهما كان مبرر 

 آخرٌنسورٌا مسٌحٌة فقط مع انضمام  إلىالربٌسً استمرار االحتالل لم تعد االنتقادات الموجهة 

 شكل الحرٌري تحت ضغط  6113خالل عام  األصواتهذه  إلىولٌد جنبالط زعٌم الطابفة الدرزٌة 

 ــــــــــــــــ

 .446باترٌك سٌل ,المصدر السابق , ص .0

,الموقع  64,ص 6106, 64, العددAccordالٌزابٌث بٌكار و ألكسندر رامسبوتام ,لمن لبنان ,مجلة  .6

 .االلكترونً

r.org/downloads/Accord24_Lebanon_ArabicVersion.pdf-http://www.c 
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ٌة وبعد عام من ذلك مدد مجلس النواب والٌة لحود)ربٌس الجمهورٌة حكومة الموالٌة للسور

وفرنسا فان  أمرٌكااللبنانٌة السابق( لثالث سنوات فً مخالفة لحكام الدستور من وجهه نظر 

من وجهه نظر الحرٌري فقد كانت تلك نقطه تحول دفعته  إماسورٌا تجاوزت بذلك خطا احمر 

المعارضة  إلىلالستقالة من رباسة الوزراء واالنضمام 
0

. 

تسارع المستجدات على الساحة اللبنانٌة مع التداعٌات جرٌمة اغتٌال  اإلحداث األبرزمن       

ة بكشف الضالعٌن الحرٌري وتحرك قوى واسعة فً الشارع اللبنانً من كافة الطوابف للمطالب

قها من محاوالت اغتٌال و تورى على بعض الرموز المعارضة اللبنانٌة الرافضة فٌها وما سب

عن  المسبولٌنللتواجد السوري فً لبنان وعدم تطبٌق اتفاق الطابف وكشف الهٌبات ومحاكمة 

تعطٌل الحٌاة السٌاسٌة فً لبنان 
6

. 

السعودٌة  باألخصالذي اثبت دور الدول العربٌة خالصة لما تناولنا خالل مبحثنا هذا         

عدة  أماكنوالدور السوري وحٌث اثبت الدور السعودي من خالل جلسات القمم التً عقدتها فً 

بالنسبة الدور السوري والذي مثل  وإماخالل االتفاق الطابف  األهلٌةالحرب  إنهاءبدوره  واثبت

واثبت  ادرة السعودٌةببم أقٌممؤتمر السداسً الذي  بدورة من خالل قوات الردع العربً الذي اقره

شرعٌته باعتبار حل الوحٌد إلنهاء الحرب األهلٌة وهدف األساسً فرض حماٌة على لبنان 

 وهذا بدورة له عالقة مرابطة بالتدخل الدولً .   إسرابٌلوتخلص من تهدٌد 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــ

, رقم الملف  األوسط:الطابف السنٌة وتٌار المستقبل بزعامة الحرٌري ,تقرٌر الشرق فً لبنان السٌاسً .0

 5ـ4, ص 6101, بٌروت ,  096

د.عبد الهادي العشري , التدخل الدولً من اجل الدٌمقراطٌة ,كلٌة الحقوق ـ جامعة المنوفٌة , مصر  .6

 . 61, ص 6115,

 



 المطلب الثانً :

 التدخل الدولً وإثارة

بعض هذه  إنرغم اللبنانٌة حٌث  األهلٌةالبلدان الدولٌة كانت لها الدور الكبٌر فً الحرب        

تدخلت فً الحرب من اجل  والبعض األخر الخاصة لتحقٌق مصالحها إغراضهاالدول كانت لها 

وحزب هللا, حٌث مثل  أملمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وحركة  أمثالالتخلص من بعض المنظمات 

هً  وإسرابٌلاللبنانٌة حٌث حالة النزاع بٌن لبنان  األهلٌةودورة فً الحرب  اإلسرابٌلًالموقف 

 . أالنبل تواصل لحد  هلم ٌنته بانتهابلكنه  اإلسرابٌلًً ـ من عمر النزاع العرب

ضد خالٌا الفدابٌٌن  إسرابٌلرغم العملٌات العسكرٌة المتقطعة التً كانت تقوم بها       

فً  اإلسرابٌلًاشتعال المستوى السٌاسً والعسكري  إن إالالفلسطٌنٌٌن المنتشرة فً الجنوب , 

حٌث برزت نقاشات واسعة حوله  0975نٌسان اللبنانٌة فً  ألهلٌةابلبنان بدا مع االنفجار الحرب 

 أعلن 0976مستقبل لبنان , مصٌر السلطة المسٌحٌة خطر االسلمة , التدخل السوري , والتقسٌم 

الالجبٌن اللبنانٌٌن المسٌحٌٌن  إمام)شمعون بٌرز( قراره فتح الحدود  اإلسرابٌلًوزٌر الدفاع 

الداخلة طرفا  اإلسرابٌلٌةعنوان سٌاسة  0976 آذار 01ح رسمٌا وصار الجدار الطٌب الذي فت

تساعد مجموعات مسٌحٌة مؤلفة فً معظمها  إسرابٌل وبدأتربٌسٌا فً الحرب الدابرة فً لبنان 

من جنود وضباط منشقٌن عن الجٌش اللبنانً فً الجنوب بقٌادة الرابدٌن سامً الشدٌاق وسعد 

حداد
0

 . 

 فإذافً كل مرة  أهدافهابغزو لبنان مرتٌن واختلفت  األهلٌةفً فترة الحرب  إسرابٌلقامت      

مٌاه اللبنانٌة فان الهدف من  إلىهو الوصول  0978من عملٌة اللٌطانً  إسرابٌلكان الهدف 

 إقامتهاما ٌعرف بعملٌة السلم فً الجلٌل كان تدمٌر "شبه لبنان" التً  أو 0986غزوها لبنان 

حكومة لبنانٌة تحمٌها الدولة  وإنشاءفً لبنان وطرد القوات السورٌة منه,  منظمة الفلسطٌنٌة

 أهمٌة األكثرالعبرٌة وهو الهدف 
6

. 

 إثناءولبنان  إسرابٌلتم عقد اتفاق لخلق عالقة سلٌمة بٌن  0983 أٌار 07حٌث بعد ذلك فً       

تدمٌر  إلىالسعً  0986ت للبنان وحصار بٌرو اإلسرابٌلًاللبنانٌة بعد اجتٌاح  األهلٌةالحرب 

لبنان توقٌع اتفاق السالم  إجبار إلىمنظمه التحرٌر الفلسطٌنٌة المتمركزة فً لبنان وكذلك السعً 

حكومة لبنانٌة تحكم قصر بعبد وتكون  أقامهتامٌن حدودها الشمالٌة  إلسرابٌلمعها بشكل ٌضمن 

 إلسرابٌلموالٌة 
3

. 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

,موسوعة 0عام من الصمود و المقاومة ,ط 51:  إسرابٌلسوٌد محمود ,الجنوب اللبنانً فً مواجهة  .0

 .01, ص0998الدراسات الفلسطٌنٌة , بٌروت , 

,مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة , بٌروت , 0,طاألوثق:العروة  وإسرابٌلمنصور كمٌل , الوالٌات المتحدة  .6
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حكومة لبنانٌة تحكم قصر بعبد وتكون  أقامهتامٌن حدودها الشمالٌة  إلسرابٌلمعها بشكل ٌضمن 

إلسرابٌلموالٌة 
 0

. 

وعملٌاتها  اهجومٌاتهواصلت  إسرابٌل إن إالبعد اتفاق الطابف  األهلٌةرغم انتهاء الحرب       

 (0996, وعملٌة عناقٌد الغضب 0993العسكرٌة على لبنان مثل )عملٌات تصفٌة الحساب 

علٌة  أطلقتما  أو  6116الحرب التً شنتها على لبنان  إن لإسرابٌ إعالن وباإلضافة      

كان بها حزب هللا اللبنانً  أقام ًتسمٌة الجزاء المناسب فً رد فعل على عملٌة الوعد الصادق الت

وشن حرب علٌها  إسرابٌلمجرد الدفاع عن النفس الن اسر الجندٌٌن ٌشكل اعتداء مسلحا على 
6

. 

على ضرب المدنٌٌن وقصف الجسور  أوالتقوم المعدة سلفا قبل عام كانت  اإلسرابٌلٌةفالخطة       

زب هللا تتحرك القوى اللبنانٌة المعارضة لح إنالتحتٌة فً لبنان وذلك من اجل  البنىوتدمٌر 

المزٌد من الشروخ فً الواقع اللبنانً الهش وإحداثوتشجب تصرفه وتتخلى عنه 
3

 . 

تركٌبها وفقا للتوزٌع  وإعادةبشكل عام ولبنان بشكل خاص  األوسطحٌث التقسٌم الشرق      

حركة مستقبلٌة ٌستهدف  بأيلشل قدرة الفعل العربً عن قٌام   األساسًالطابفً ٌشكل الضمان 

الكٌان الصهٌونً حٌث تشكل القوى االمبرٌالٌة من خالل العمل الطابفً السٌاسً  الذي رسمه فً 

جود حلفابها وفً مقدمتها وفق لما ٌخدم مصالحها واستمرار وجودها وو األوسطالمنطقة الشرق 

لسابق )هنري كٌسنجر( القومً ووزٌر الخارجٌة ا األمن, من خالل ذلك دعا المستشار إسرابٌل

للمفهوم الكٌسنجري هذا فان زبغٌنو  وأضافهو قبرصة لبنان(  المنطقةتحت ما ٌسمى بـ)بلقنه 

تقرٌر "خطٌر"حوله  األخرالسابق وضع  هذا هو  األمرٌكًالقومً  األمنبرٌجٌنسكً مستشار 

فً عموم  األمرٌكًً القوم األمنالدعوة لخلق البؤر العرقٌة والدٌنٌة لمصلحة المنطقة معتمد فٌه 

وكبار المسؤولٌن فً  األمرٌكًالعالم الثالث من خالل توظٌف العداوات اإلقلٌمٌة لصالح النفوذ 

بارزة  أقلٌةوزارتً الخارجٌة والدفاع , وقد درسه برٌجنسكً فً هذا التقرٌر ثمانٌة وعشرون 

دتركٌب هذه المنطقة من جدٌ إلعادةوضع خطة  إلىودعا  األوسطفً الشرق 
4

  . 
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 .86, ص6116الدراسات الوحدة العربٌة ,بٌروت , 

 .88ـ87در نفسه , صالحمودي محمد , المص .3

جمال عبد الرزاق البدري , الصراع فً لبنان,منشورات مكتبه النجوم للدعاٌة والنشر   .4

 .53ـ56ص,  0989,بغداد,واإلعالم

                                                     

    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_17_%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_17_%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1


لم تكن مجرد حرب  أنهاعلى لبنان  6116تموز  اإلسرابٌلٌةالحرب  إحداثوحٌث كشفت تداعً   

فالوالٌات المتحدة خاضت فً  لبنان حربا  األساسكانت حرب أمرٌكٌة فً  وإنمافقط  إسرابٌلً

 أهدافهاالعالم لهذه الحرب و  اإلطارالقول  إلى اإلسرابٌلًبالوكالة حٌث ذهبت بعض المصادر 

 اإلسرابٌلٌة - األمرٌكٌةلجنه  إطارلها فً واشنطن وفً  اإلعدادوتسلسلها الزمنً قد جرى 
0

. 

من خالل عالقته بحزب هللا والعمل التنظٌمً لالستراتٌجٌتها, دورة فً لبنان  اإلٌرانًالنظام  إما   

وذلك ضمن معادلة  إسرابٌلبتامٌن السالح والعتاد الكامل لحزب هللا لمناكفة  إٌرانحٌث تقوم 

بعد  ٌأتًوما  األولىبالدرجة  وإعالمٌهداخلٌة محدودة ال تتجاوز الحصول على مكاسب سٌاسٌة 

تمهد الطرٌق  اإلسالمًٌلقى حزب هللا شهرة كبٌرة فً العالم  إنذلك فهو فابض والهدف من ذلك 

ثقل  وإعطاء تحزا زٌا أومشكلة  إيمن تحت البساط ودون  اإلٌرانٌةله لتحدٌد مفاهٌم الثورة 

ٌطرة علٌها فً المستقبلفً المنطقة العربٌة والعمل على اختراقها تمهٌدا للس إلٌران
6

    . 

له شقان اإلٌرانًحزب هللا اللبنانً من الوجهة  إنشاءمن  األهدافمن حٌث  وإما      
3

 : 

 ـ شق داخلً لبنانً ٌتعلق بطبٌعة الحزب وبٌبة فً لبنان 

 . اإلقلٌمً اإلٌرانًـ وشق خارجً ٌتعلق بوالٌة الفقٌه والمشروع 

تابعا  واألخر إلٌرانتابعا وكانت الدول  أملحٌث ولد حزب هللا وحصلت صدمات مع حركه      

لسورٌا ومؤٌده لها وألجندتها ما كنت سوري تسمح بان ٌخرج الوضع من سٌطرتها كان أبان 

كما سبق  األدوارـ سوري على ضرورة توزٌع  إٌرانمنظمه التحرٌر الفلسطٌنٌة لكن حصل توافق 

 وشرحناها
4

. 

والدولٌة والقوى االمبرٌالٌة  اإلقلٌمٌةخالل ما تناولنا فً مبحثنا هذا عن الدور الدول        

على خالف من ذلك حٌث دورها  األخرحدة النزاع الطابفً والبعض  أوالمساهمة فً هذه التوترات 

حالة السلم وكانت لها  إلىفً المنطقة ولبنان بشكل خاص وصول ساهمة على وضع حال التوازن 

عن طرٌق مساندتها )حزب هللا( وتم تحقٌق  واإلسرابٌلًالدور الفعلً بخروج التدخل السوري 

 النجاح بشكل الفعلً لها .

 ىالوحدة علحاولت وضع عراقٌل كبٌرة لعدم قٌام  األمرٌكٌةواالمبرٌالٌة  اإلسرابٌلًاالتجاه  وإما

 المستقبلً .اللبنانً وعدم العمل للتحرك  األراضً

 ــــــــــــــــــــ

الى 0993من تصفٌه لبنان :تصفٌه حسابات المفروض  المحروقة والحل األرضالسوٌد محمود, سٌاسة  .0

 .033,ص0996,مؤسسه الدراسات الفلسطٌنٌة ,بٌروت,0,ط0996عناقٌد الغضب 

 االلكترونً. الموقع, 39علً حسٌن باكٌر , حزب هللا تحت المجهر ,مجلة الراصد ,ص .6
 https://islamhouse.com/ar/books/395792/.  

 .31علً حسٌن باكٌر , المصدر نفسه ,ص .3

 .46, المصدر نفسه , صعلً حسٌن باكٌر .4
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 لث:المبحث الثا                              

 والدولٌة اتجاه الصراعات الداخلٌة اللبنانٌة  اإلقلٌمٌةالمواقف المنظمات  

داخلٌة الدولٌة والدولٌة اتجاه الصراعات ال اإلقلٌمٌةعملٌة توظٌف المواقف المنظمات  إن        

فً وقف هذه الصراعات الداخلٌة على العموم  واألساسًوباألخص اللبنانٌة كان لها الدور الفاعل 

القطر اللبنانً حٌث سوف نستدرج ابرز هذه المنظمات من خالل الدراسة العامة للموقف الجامعة 

 المتحدة اتجاه هذه الصراعات  األممالدول العربٌة وكذلك موقف المنظمة 

 : األولالمطلب                                             

 موقف الجامعة الدول العربٌة                                 

الدول العربٌة اتجاه الصراعات الداخلٌة اللبنانٌة وترجمة عملٌة توظٌف موقف الجامعة  إن       

وهكذا تحركت الجامعة عن لمعالجه تلك الصراعات ,عملها من خالل االتفاقٌات العربٌة التً تمت 

العام وعن طرٌق المجلس الجامعة وكذلك من خالل مؤتمر القمة العربٌة , وفً عام  أمٌنهاطرٌق 

عقد الجامعة جلستها بمبادرة السعودٌة ـ كوٌتٌة قمة سداسٌة فً الرٌاض حٌث تم  0976

من وإضفاء السلم على عموم لبان وتهده القوات الردع العربٌة الستتباب األ إرسالبواسطتها 

 الوضع بٌن الجهات المتصارعة .

الصراعات الداخلٌة الذي حل فً الثمانٌات من القرن الماضً وكذلك العدوان  أشانوعلى       

على المخٌمات الفلسطٌنٌة , فاجتمعت الجامعة فً عدة دوراتها حٌث اجتمع الملوك  اإلسرابٌلً

 إمكانٌةلدراسة  0980تشرٌن الثانً  65)المغرب(  فأسر القمة فً ورؤساء العرب فً مؤتم

 أصدروامواجهة االعتداءات اإلسرابٌلٌة على لبنان ثم  إلىالوضع إستراتٌجٌة عربٌة شاملة تهدف 

القرارات التالٌة
0

: 

من عدوان على لبنان ووضع تصور  رابٌلإسمنع  إلىعربٌة شاملة تهدف  إستراتٌجٌةوضع  -

 لمواجهة هذا العدوان فً حالة وقوعه

 اإلستراتٌجٌةهذه  أعباءضرورة مشاركة كل الدول العربٌة فً تحمل  -

العام للجامعة  باألمٌنتكلٌف هٌبه مصغرة من ممثلً الدول المشاركة فً هذا المؤتمر ترتبط  -

 تعكف فورا على وضع مشروع لهذه اإلستراتٌجٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــ

منذ نشأتها وحتى العام  اإلقلٌمٌةتنوري , جامعة الدول العربٌة والنزاعات  أوجٌنًد.  .0

صدرت عن كلٌة الحقوق والعلوم ,6,مجلة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,العدد0991

 .678-677,ص6104السٌاسٌة,لبنان,



المقدمة من منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  أوراق تدارسه إنبعد  0986حٌث اجتمعت هذه الهٌبة 

المواضٌع العسكرٌة على لجنه  إحالة, العراق ولبنان( قرر األردنومن الدول العربً الثالث )

عسكرٌة للدفاع  إستراتٌجٌةالهٌبة لوضع مشروع  فً األعضاءجٌش  أركانمؤلفة من رؤساء 

عن جنوب لبنان
 

. 

( اإلسرابٌلًلكن الوضع فً لبنان استمر فً التدهور على الجبهتٌن ) ازدٌاد التوسع         

واقعٌا بوجود حكومتٌن كل منها تدعً شرعٌة , فالتام  اتقسٌمٌنوالداخلٌة حٌث شهد لبنان وضعا 

حل لالزمة  إٌجادوقرر إنشاء لجنه مهمتها  0989مجلس الوزراء الخارجٌة العرب فً تونس 

اللبنانٌة سمٌت لجنة المساعً الحمٌدة تشكلت من األردن والكوٌت والجزابر وتونس والسودان 

قامت هذه اللجنة مٌن العام لجامعة الدول العربٌة العربٌة المتحدة باإلضافة إلى األ واإلمارات

اجتماع فً مقرها تونس  أولسداسٌة بجهود كبٌرة تقرٌب الطوابف المتصارعة فً لبنان وكان 

 0989تشرٌن الثانً  31
0. 

            
وإما المبادرة الجامعة الدول العربٌة لحل األزمة السٌاسٌة فً لبنان تعرف باسم المبادرة 

والتً تنص على ما ٌلً  العربٌة
6

: 

 ٌكون تنوعه مصدر قوته ال ضعف إنعلى وحدة لبنان والحرص على  التأكٌدـ   أوال

 خاص المذهبً  اإلعالمًوقف التصعٌد  أهمٌةـ ٌتفق الطرفان على  ثانٌا

 التصعٌد والمواجهات فً الشارع إٌقاف أهمٌةـ  ثالثا

الضامن بضوابط الموافقة على تشكٌل حكومة الوحدة الوطنٌة الموسعة بالثلث  إعالنـ  رابعا

 وشروط وتفاصٌل ٌتم االتفاق علٌها

 التشاور برباسة ربٌس مجلس النواب نبٌه بري أوطاولة الحوار  إلىخامسا ـ العودة فورا 

 تفاق علٌهاسادسا ـ تطرح على طاولة المفاوضات الموضوعات التالٌة وتناقش بالتوازي ٌتم اال

 استكمال تفاصٌل تشكٌل حكومة الوحدة الوطنٌة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .681.د. اوجٌنً تنوري, المصدر السابق, ص 0

 االلكترونً  الموقع, 6101 ,جمال عرفه محمد, بنود المبادرة العربٌة لحل األزمة اللبنانٌة  6

&http://www.islamonlin.net/srvlet/satell?c=lticAC&cid=116594308. 

                                              

 مناقشة تفاصٌل موضوع المحكمة الدولٌة -

http://www.islamonlin.net/srvlet/satell?c=lticAC&cid=116594308&
http://www.islamonlin.net/srvlet/satell?c=lticAC&cid=116594308&


 موضوع االنتخابات النٌابٌة ورباسة الجمهورٌة وما ٌتصل بها  -

 حر واالستحقاقات -مؤتمر بارٌس -

سابعا ـ خالصة ما ٌتم  االتفاق علٌه ٌصدر فً وثٌقة ٌمكن تسمٌتها مٌثاق القوى السٌاسٌة اللبنانٌة وتكون 

 .ملزمة للجمٌع حكومة 

شدد  6118اذار 5ستوى الوزاري فً القاهرة فً ففً اجتماع مجلس الجامعة الدول العربٌة على الم     

 إلىوزراء العرب على ضرورة االلتزام بمبادئ العربٌة لحل أالزمه اللبنانٌة ودعوة القٌادات السٌاسٌة اللبنانٌة 

تشكٌل حكومة  أسسانجاز االنتخاب المرشح التوافقً العماد مٌشال سلٌمان فً الموعد المقرر واالتفاق على 

مجلس الجامعة فً قرار اصدر حوله األزمة اللبنانٌة بنود مبادرة  أكدممكن,كما ٌة بأسرع وقت الوحدة الوطن

اللبنانٌة التً جاءت فً بٌان المجلس )مجلس وزراء الخارجٌة العرب( رقم الملف  األزمةالحل المتكاملة بشان 

 . 06118كانون الثانً  67لعام  006ورقم  6118كانون الثانً 5بتارٌخ  003

خالصة لما تناولنا خالل مطلبنا هذا )موقف الجامعة الدول العربٌة اتجاه الصراعات الداخلٌة اللبنانٌة( الذي      

أسنده موقفه من خالل المؤتمرات والقمم التً عقدتها فً مدن مختلفة وكذلك االجتماعات الوزارٌة )وزراء 

  بشكل نهابً . األزمةبً فً المؤتمر الطابف لحل اللبنانٌة والتوصل بشكل نها األزمةلحل الخارجٌة الدول( 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

علً محمد ,اجتماع القاهرة ٌشدد على االلتزام بالمبادرة العربٌة وٌدعو السٌاسٌٌن اللبنانٌٌن النتخاب  .0

 االلكترونً الموقع, 6118الربٌس, 
http://aawsat.com/details.asp?seetion=4&article=461477&issueno=10691. 

 

 

  

                                                         

 المطلب الثانً :                                 

http://aawsat.com/details.asp?seetion=4&article=461477&issueno=10691
http://aawsat.com/details.asp?seetion=4&article=461477&issueno=10691


 موقف األمم المتحدة                                 

 المتحدة اتجاه الصراعات الداخلٌة اللبنانٌة ضمن عدة قرارات أممٌة : األممموقف      

بشأن الصراعات اللبنانٌة حٌث القرار  األمنالقرارات مجلس  أهم,اعتباره من 465قرار رقم 

اللبنانٌة ٌشمل القرار العناصر التالٌة  األراضًمن  إسرابٌلالقاضً بضرورة انسحاب 
0

:  

لبنان ولسٌادته والستقالل السٌاسً داخل حدود المعترفة بها  أراضًاحترام الصارم لوحدة  .0

 دولٌة

 األراضًمن  اإلسرابٌلٌةواالنسحاب الفوري للقوات  اإلسرابٌلًالوقف الفوري العمل العسكري  .6

 اللبنانً كافة

 قوة دولٌة مؤقتة فً جنوب لبنان بطلب من الحكومة اللبنانٌة مهمتها : إنشاء .3

  اإلسرابٌلٌةالتثبٌت من انسحاب القوات 

 أعهدهاسابق  إلىالدولٌٌن  واألمنالسالم  إعادة 

  وعودة سلطتها. األمنمساعدة حكومة لبنان فً توفٌر 

على الغزو  األمنقدمت الحكومة اللبنانٌة احتجاجا قوٌا لمجلس  0978 آذار 05فً        

اعتمد  آذار 09عالقة بعملٌة المغاوٌر الفلسطٌنٌة وفً  إيانه لٌس له  وأعلنت اإلسرابٌلً

بان توقف  إسرابٌل( والتً طالب فٌها المجلس 0978) 466( و0978)465 القرارٌنالمجلس 

ٌنشا فورا قوة  إن أٌضااللبنانٌة فورا , وقرر  األراضًمن كل عملٌاتها العسكرٌة وتسحب قواتها 

 0978اذار 63المنطقة  إلىالقوة  إفرادالمتحدة المؤقتة فً لبنان ووصل  األمم
6

. 

ولمدة عشرٌن عاما وبعدما فشلت 0978منذو صدور  465حٌث جاء رفض إسرابٌل القرار      

 07الذي وصل إلى عاصمة بٌروت واتفاق  0986فً السٌطرة على لبنان من خالل غزوها عام 

الذي تاله , حٌث صرح ربٌس وزراء إسرابٌل السابق )اسحق راٌٌن( لوسابل اإلعالم  0983أٌار 

ولكن بشروط أهمها إن ٌسبق االنسحاب اإلسرابٌلً استتباب األمن والسالم  465انه ٌقبل القرار 

 المقاومة اللبنانٌة من سالحها وان  فً الشرٌط الحدودي لمدة ستة أشهر على األقل وان تجرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

,دار نوبلٌس 6,ط فأسقمة  إلى:من قمة انشاص اإلسرابٌلٌةالخوري طوق جوزٌف , االتفاقٌات العربٌة  .0

 .654,ص 6116,لبنان ,

 معلومات أساسٌة حول قوة األمم المتحدة المؤقتة فً لبنان ,الموقع االلكترونً .2
http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml 

.  

 

على الحدود اللبنانٌة ـ  األمنٌدمج جٌش لبنان الجنوبً بالجٌش اللبنانً وٌعطً مسؤولٌة حفظ 

االسرابٌلٌة
0

. 

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml


وجاء العرض األخٌر على لسان وزٌر الدفاع اإلسرابٌلً السابق )اسحق موردخانً (مختلفا      

القرار مجلس باسلوبة ال بجوهرة عن العروض السابقة حٌث ٌقول )موردخانً( انه ال ٌخشى من 

 466األمن بل انه ٌقبله لٌس بشروط كما فً السابق بل بحسب التفسٌر اإلسرابٌلً لهذا القرار 

المتعلق به
6

 . 

:خاصة بتألٌف لجنه تحقٌق دولٌة فً اغتٌال ربٌس السابق )رفٌق 0595نص قرار  إما       

لجنه لتحقٌق  تألٌفً شان ف األمنٌرحب بموافقة الحكومة اللبنانٌة على قرار مجلس  إذالحرٌر( 

باستعدادها للتعاون تعاون كامال مع لجنه مماثلة ضمن نطاق  أٌضاٌرحب  وإذدولٌة مستقلة 

العام األمٌن إلىالمتحدة  األممالمؤقت لدى السٌادة اللبنانٌة ونظامها القانونً 
3

 .  

قرارات عدة تدعم عمل  األمناصدر المجلس  تأسٌسمنذ  0595حٌث ٌتضمن القرار         

ظروف عملها ومن بٌن هذه القرارات  أوتحسٌن شروط  أومن حٌث زٌادة مدة والٌتها  إمااللجنة 

 األولتشرٌن 30ٌوم  باإلجماعالخمس عشر  األمنمجلس  أعضاءحٌث وافق  0636:قرار 

 تعرضت وإالالتحقٌق على هذا القرار ٌطالب سورٌا بالتعاون دون شروط مع لجنه  6115

بناء على  األولكانون 05غٌر محددة فً المستقبل مع تمدٌد والٌة اللجنة  أخرى"إجراءاتلـ"

العام من ربٌس الوزراء لبنان التً  األمٌن إلىالموجهة  6115 األولتشرٌن  03رسالة مؤرخة 

فً ٌطالب فٌها تمدٌد والٌة اللجنة لتمكٌنها من االستمرار فً مساعدة السلطات اللبنانٌة المختصة 

 اإلرهابٌةالجرٌمة  إبعادالحق لمختلف تحقٌق  إي
4

. 

 اإلسرابٌلًبخصوص العدوان  األمنالمتحدة الصادر من قبل مجلس  األممقرار مجلس  وإما     

 واألمنحاله لبنان تشكل تهدٌد للسالم  إن 0710لقد جاء فً قرار  6116على لبنان لعام 

)حزب هللا  نالمتحاربٌالنار بالنسبة للفرٌقٌن  ألطقبوقف فوري  األمنطالب مجلس  الدولٌٌن,

بسط سٌطرة الحكومة لبنان على جمٌع  لبنان حكومة اللبنانٌة ونشر  أهمٌة(مؤكد على وإسرابٌل

 العاملة فً لبنان وباإلضافة  المؤقتةالمتحدة  األممجانب القوات  إلىجانب  إلىقواتها فً الجنوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,الموقع االلكترون0998ً, 465الطرح اإلسرابٌلً  األخٌر لتطبٌق قرار  .0
archived/Hayat%c.int/1998/3/5-http://www.daharcnives.alhayat.com/issue. 

 

 , الموقع االلكترونً فً لبنان المؤقتةالمتحدة  األممقوة  .6

 http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/unifil/.  

 نفسه, المصدر 465قرار  األخٌر لتطبٌق اإلسرابٌلًالطرح  .3
 , الموقع االلكترونً 6115, 0636نص قرار مجلس األمن رقم  .4

http://www.almujaz.net/modules.php?name=News&file=articlef&sid=555. 

  

سوف تقوم بتقدٌم مساعدتها  فإنهاالنار ونشر قواتها فً الجنوب  إطالقرصدها لوقف  إلىوضاف 

بتنفٌذ قرارات سكان المدنٌٌن كما طالب مجلس األمن  إلى اإلنسانًلضمان وصول المساعدات 
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السابقة ذات صلة باتفاق الطابف والمتعلق بنزع السالح كال الملٌشٌات فً لبنان مع منع وجود 

فً لبنان دون موافقة  حكومته  أجنبٌهالقوات 
0

. 

المتحدة اتجاه الصراعات الداخلٌة اللبنانٌة(  األممخالصة لما تناولنا فً مبحثنا هذا )موقف       

ٌطلب مقدم من السلطات اللبنانٌة  465 أبرزهافة هذه المنظمة عده القرارات الذي نتجه خالل موق

 0595قرار  وإما,وانسحاب هذه القوة بالكامل 0986لعام  اإلسرابٌلًلغرض التدخل العسكري 

الذي خص تشكٌل محكمة دولٌة لقضٌة اغتٌال الربٌس الوزراء السابق )رفٌق 

الذي نص الذب نص سحب من كافة  6116الذي صدر  0710قرار  وباإلضافةالحرٌري(

 . اإلسرابٌلًالتدخل  باألخص األجنبً( ومنع التدخل  وأمل)حزب هللا  باألخصالملٌشٌات 
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لدراسات الوحدة العربٌة ,مركز ا 063ط ,العدد األوس شونمجله  0710القرار  .0

, ص6116,
 90ـ91



 الخاتمة                                                       

الدول العالم  قد انقسمت فً رابٌها فً  إنبعد االنتهاء من هذا البحث تمكنا من معرفة          

رافض ولكن العبرة فً الوقت الحاضر فً القانون الدولً العام  واألخربٌن قابل  اإلنسانًالتدخل 

 أوفال عبرة فً قبول  اإلنسانٌةكان القانون الدولً العام قد نص على مشروعٌة  التدخالت  فإذا

من  ألنها إنسانٌاقد ٌثٌر حفٌظة الدول المراد التدخل فٌها وان كان رفض الدول , وكذلك فان مسالة التدخل 

مبررات قانونٌة دولٌة لهذا  إٌجاد أدىالمسابل المتعلقة عدم التدخل فً شؤون الداخلٌة للغٌر والسٌادة مما 

 المتحدة . لألممالتابعة  األمنتكون جماعٌة وبموافقة مجلس  إنمنها ٌجب التدخل 

الصراعات التً حدثت فً الدول  أصعبمن  أنهاالصراعات الداخلٌة اللبنانٌة حٌث نعتقد  إما   

 العربٌة لذلك  عدة اعتبارات :

 بشكل المطلوب وخصوصا التدخالت العربٌة اإلنسانٌةالصراع الطابفً حال دون نجاح التدخالت  إن .0

 إمابوضع الكثٌر من العقبات  األزمةالتفكك السٌاسً التً عاشته لبنان فً تلك الفترة زادت تعظٌم  إن .6

 اإلنسانٌةالتدخالت 

صعبت الكثٌر من التدخالت  اإلسرابٌلٌةود فً ازدٌاد األوضاع تأزما  فوجود الحد  أهمٌةكان لموقع لبنان  .3

 آنذاكالعربٌة للقضاء على منظمة تحرٌر الفلسطٌنٌة  اإلنسانٌة

 إٌجادفً  األقلٌاتقبابل وممثلٌن  وأساءعدم جدٌة السٌاسٌٌن و رؤساء الطوابف المتمثلٌن برجال الدٌن  .4

 . األزمةالحلول المناسبة لهذه 

فهناك عدة  وأخٌرا الحٌاة, أنواعبنان ارض مدمرة ومفتقرة ابسط كل هذه االعتبارات جعلت من ل       

 كما ٌلً : إٌجازهامن خالل هذا البحث والتً ٌمكن  إلٌهاتوصلنا  التًاستنتاجات 

مضطهدة ٌراد  أقلٌة أووذلك طلبا من الحكومة  األحٌانعسكرٌة فً بعض  اإلنسانٌةقد ٌكون التدخالت  .0

 حماٌتها

غذابٌة ودوابٌة وقد تمٌزت بالبطء فً حل الكثٌر التدخالت العربٌة كانت على شكل مخصصات مالٌة و إن .6

 اللبنانٌة األزمة

تابعة للدولة  أقلٌاتلتدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول لعدة حجج كحماٌة  أبواب اإلنسانٌةقد ٌفتح التدخالت  .3

 فً لبنان وكان حجتها حماٌة ودعم للمارونٌٌن بٌلٌةاإلسرالغاٌة استعمارٌة كما حدث تدخالت  أوالمتدخلة 

على توافق السٌاسٌٌن ووجهاء  أساسًاللبنانٌة كانت واقفة بشكل  األزمةدور جامعة الدول العربٌة فً حل  .4

 بعد توافق جمٌع الكتل السٌاسٌة المتصارعة على حلها إال األزمةلبنان حٌث لم تستطع هذه الجامعة من حل 

معقدة   إجراءات إلىمنظمة دولٌة عالمٌة تحتاج  ألنهاوذلك  أٌضاالمتحدة كانت تتسم بالبطء  األمممنظمه  إن .5

 األمنمن تصوٌت الهٌبة العامة والموفقة مجلس 

تقنع الجهات  إنالصراع الداخلً اللبنانً حٌث استطاعت  إنهاءكان لها الفضل فً اتفاقٌة الطابف  إن .6

 ومساعدة لبنان مادٌا ومعنوٌا األزمةالمتصارعة على حل 

ٌومنا هذا  إلىالسلبٌة باقٌة  اثأرهناك بعض  إن إالعلى الرغم من انتهاء الصراعات بشكل ظاهري وجلً  .7

 ترجمه لها اغتٌال ربٌس الوزراء السابق )رفٌق الحرٌري( . أخروقد كان 
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السوٌد محمود, سٌاسة األرض المحروقة والحل المفروض من تصفٌه لبنان :تصفٌه  .0

,ط0996الى عناقٌد الغضب 0993حسابات 
0

,مؤسسه الدراسات الفلسطٌنٌة 

 .0996,بٌروت,

انشاص إلى قمة فأس الخوري طوق جوزٌف , االتفاقٌات العربٌة اإلسرابٌلٌة:من قمة  .6

,ط
6

 . 6116,دار نوبلٌس ,لبنان ,

باترٌك سٌل,األسد:الصراع على الشرق األوسط ط  .3
01

,شركه المطبوعات للتوزٌع 
 .6117والنشر,لبنان,

جمال عبد الرزاق البدري , الصراع فً لبنان,منشورات مكتبه النجوم للدعاٌة والنشر  .4
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 .6103واالستشارات القانونٌة ,ٌاسا, 
عام من الصمود و المقاومة  51سوٌد محمود ,الجنوب اللبنانً فً مواجهة إسرابٌل :  .7
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0
,مؤسسة الدراسات 

 الفلسطٌنٌة , بٌروت

 :الجامعٌة األطروحات

العربٌة وهٌبة ,مبدأ التدخل الدولً اإلنسانً فً إطار المسؤولٌة الدولٌة ,أطروحة  .0

 .6104لنٌل الدكتوراه منشورة , جامعة وهران :كلٌة الحقوق والسٌاسة , الجزابر ,

,التدخل العسكري فً ظل األحادي القطبٌة, أطروحة لنٌل دكتورا جمال منصر.6
 .6100,حقوق والعلوم السٌاسٌة,الدولة بالمنشورة,جامعه الحاج لخضر بانته:كلٌة ال

رافعً ربٌع ,التدخل الدولً اإلنسانً  المسلح ,أطروحة ماجستٌر منشورة, جامعة   .3

 . 6106د.الطاهر موالي سعٌد:كلٌه الحقوق والعلوم السٌاسة ,جزابر ,

 



ولً العام د.عاطف علً ألصالحً , مشروعٌة التدخل الدولً وفقا لقواعد القانون الد .4
 .6118منشورة ,جامعة الزقازٌق , مصر ,  ه,أطروحة الدكتورا

موساوي أمال,التدخل الدولً ألسباب إنسانٌة فً القانون الدولً المعاصر,أطروحة لنٌل .5
 . 6106الدكتورا منشورة,جامعه الخضرـ بأنته,
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فً العالقات الدولٌة,مجلة القانون والعلوم  اإلنسانًعادل حمزة ,إشكالٌة التدخل  .71
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 الموقع,6116أبو أرز, من الهور إلى الطابف :الدور السعودي فً لبنان,لبٌك لبنان ,  .3

االلكترونً         

http://gotc.info/index.php?option=com_content&view=article&id=85:20

-57-18-22-06-1400&catid=68&Itemid=145&lang=ar   
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&8 

لعربٌة وٌدعو السٌاسٌٌن اللبنانٌٌن علً محمد ,اجتماع القاهرة ٌشدد على االلتزام بالمبادرة ا .5

 , الموقع االلكترون6118ًالنتخاب الربٌس, 

http://aawsat.com/details.asp?seetion=4&article=461477&issueno=10691. 

 

 فً لبنان ,الموقع االلكترونًقوة األمم المتحدة المؤقتة  .6

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/unifil/  
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