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 2891األجتياح )اإلسرائيلي( للبنان عام 
 د. جمال سعد نوفان

مان ببا) سرسارا(ي)أ وق ماق عمياو  8978سبق وان تعرض لبنان الجتياح عاا   
بعممية سالمي انيأ*, وكان ىدفو  رد الفمس ينيين من جنوب لبنان  وسربة مياه نير 

بامة حااا  امناي لحما ياة المساتو نات الاامالية  المي اني المبناني باتجاه سرسرا(ي)أ , وا 
وانصب اىتما  حكومة الميكود فيساسرا(ي)أ التخمي عن سياسة حااب العماا) السااب ة 

س االساارا(يميةأ ةال اضااية بعااد  التاادخ) المباااار فااي ااامااة المبنانيااة , وباادقت الحكوماا
تحضر بمواجية جديادة ماس ساورية , وتبااد) الفمسا ينيون وباوات ساعد حاداد ال صا  

, وق م اااات بااااوات فااااتع م(ااااة بنيفااااة عماااا  المسااااتو نات 8988تمااااوا  2  الماااادفعي يااااو 
تماوا اىادافا لمنةماة التحريار  81ال ياران ساسسارا(يميأ ياو    ساالسرا(يميةأ, كما ىاج

الفمس ينية, وعم  امتداد الساح), ورد عميي  الفمس ينيون ب ص  امالي سرسرا(ي)أ, 
موابااااااس  8988تمااااااوا  82  كمااااااا ىاجماااااات ال ااااااا(رات ساسساااااارا(يميةأ ماااااارة  انيااااااة يااااااو 

لمفمسااا ينيين, وعااااودت بصااافيا بعاااد ياااومين مساااتيدفة  ااافث بواعاااد لمفمسااا ينيين فاااي 
جنااوب لبنااان , واتبعتيااا بوااارات وحاااية عماا  مبااان لمنةمااة التحرياار الفمساا ينية فااي 

, وىي المرة ااول  التي 8988تموا  87حي الفاكياني في بمب بيروت الوربية يو  
 .أ8سيروت لم ص  ساسسرا(يميأيتعرض فييا حي في ب

قرساا) السااوريون  ااا(رات م اتمااة ل  ااس ال ريااق قمااا  ال ااا(رات ساسساارا(يميةأ, وف ااد     
أ مسااتعمرة 33تمااوا ب صاا  س 21أ, ورد الفمساا ينيون يااو  28السااوريون  ااا(رة سمياا 

أ سرسرا(يمياأ , 59أ بنيفة , وتسبب ال ص  ب ت)  ف ة وجرح س2831وق م وا عمييا س
ال يران ساسسرا(يميأ ب ص  بيروت , وراح ضحيتيا م(اة بتيا), و مانما(اة جاريع  ورد 

-8988أ*س(Ronald Reaganوباااد  الاااب الااار(يي  اامريكاااي رونالاااد ريواااان 
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أ وبااا  العممياااات الحربياااة , وتااا  ررساااا) مبعو اااو  فيمياااب حبياااب , واااااتر ت 8989
 .أ2سال قنا اعترفت بياسرسرا(ي)أ عد  الدخو) في مباح ات مباارة مس الفمس ينيين ر

, وايااارا لمااادفا  أ3س Ariel Sharon) حينماااا تااا  تعياااين سارييااا) ااااارون 
, كانت لبنان تاايد سمسامة مان الت اورات الداخمياة  8988ساسسرا(يميأ في اير آب 

واسبميمية  وبد حاو) باير الجمي) استوف) التنابضات بين سورية و سرسرا(ي)أ وبين 
الفمسااااا ينية لجااااارى  الااااا  الحااااارب لماااااتخم  مااااان ساااااورية  ااخيااااارة ومنةماااااة التحريااااار

 .أ4سوااخيرة
باااااا) سااااااارونأ سس رنناااااا قخ  ناااااا عنااااادما ع ااااادنا صاااااف ة ماااااس منةماااااة التحريااااار 
الفمس ينية  اننا نخا  ان يادد  التااا  المنةماة باتفابياا , الا  بادا المفاوضاات ماس 

ابيتي كامااااب الواليااااات المتحاااادة حااااو) الحكاااا  الااااناتي الفمساااا يني , والم باااات فااااي اتفاااا
 .أ5سديفيدأأ

بااا  باااير الجمياا) بعاادة ايااارات الاا  ساساارا(ي)أ ماان اجاا) الحصااو) عماا  دعاا  
ماد  وعسكر  لمواجية التحد  الفمس يني, وفي الم ابا) ت او  الجبياة المبنانياة بادع  
لوجسااتي لم ااوات ساسساارا(يميةأ , وت اادي  معمومااات عاان تواجااد ال ااادة الفمساا ينيين كمااا 

 .أ6سأ Menachem Begin -لواراا ساالسرا(يميأ سمناحي  بيونالت   مس ر(يي ا
وعااد سمناااحي  باايونأ باااير الجمياا) ب نااو لاان يتخماا  عاان دعاا  المساايحيين ضااد 
الوجود العسكر  الفمس يني وال وات السورية , و مب من باير الجمي) في حالة فواه 

ي)أ , حتا  يكتما) في االنتخابات الر(اسية في لبنان رل  ع د معاىدة سف  مس سرسرا(
 .أ7س أ]اسرا(ي)[م مث السف  سمصر , لبنان , 

مسااااعد وايااار  8988تاااارين ااو)  87اسااات ب) الااار(يي اليااااي ساااركيي ياااو  
أ , وسااممو رسااالة ماان واياار Moris Dreabar الخارجيااة االمريكااي مااوريي درايباارس

ة تبان) أ , اكاد فيياا سسان الوالياات المتحادEleksandr Hegخارجيتو الكساندر ىيا س 
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بصااااارو جيودىااااا ماااان اجاااا) اساااات رار الوضااااس فااااي الااااارق االوساااا  عامااااة , ولبنااااان 
 .أ8سخاصةأأ

رد الر(يي الياي سركيي بموة دبموماسية عم  موريي درايبر , ومرددا ما بالو 
, باااا(ف سس كفاااوا عااان التصااار  كماااا لاااو كانااات  8988تماااوا  22لفيمياااب حبياااب ياااو  

  , الن االخياارة لاان ت باا) بحاا) سااممي مااس وحاادىا تيمكاا  فااي الااارق االوساا ]اساارا(ي)[
الفمس ينيين , وان ل  تويروا سياستك  في الاارق االوسا  , فاالتحااد الساوفيتي ساو  

 .أ9سيييمن من جديد عم  الارق االوس أأ
ماااان با(ااااد الجبيااااة الااااامالية  8988اسااااتم  ساااااارونأ فااااي نيايااااة تااااارين االو) 
 :أ81سلبنان وىي الجنرا) سامير درور أ   فث ابتراحات الجتياح

 السي رة عم  جنوب لبنان . .8
 مواجية ال وات السورية في سي) الب ا  . .2
 .ن , وت يير بيروت من الفمس ينيينمواجية عامة مس ال وات السورية في لبنا .3

عاااادي واياااار الخارجيااااة االمريكااااي الكسااااندر ىياااا  الماااااكمة المبنانيااااة بانيااااا مكياااادة 
 ]اساارا(ي)[كتا(بيااة والتااي مفادىااا سس ان تاادميرسااوفيتية سااورية , وانااو م تنااس بالنةريااة ال

لمنةماااة التحريااار الفمسااا ينية , سااايمكن مااان قباماااة نةاااا  لبنااااني تحااات ىيمناااة حااااب 
الكتا(ب , ويعيد لمدولاة المبنانياة سام تيا وكرامتياا وىيبتياا المساموبة وت بياس العفباات 

 .أ88سأأ]اسرا(ي)[مس 

الواليات المتحدة سو  تحمي  قع   الكسندر ىي  االن با  سلإلسرا(يميينأ ان
جبيتي  السياسة في المحاف) الدولية , وتمنس ق  انت اد يوجو ضادىا , او بارار يادينيا 
ماان بباا) حااااية الاار(يي ريوااان , ممااا جعاا) سباايونأ يعت ااد قن حربااو الم بمااة فااي لبنااان 

 .أ82ست   عم  قسي  صمبة



 
 

   

 

األجتياح )اإلسرائيلي(  
 2893للبنان عام 

 . جمال سعد نوفاند
  3123 كانون األول( 24)  العدد 

  116 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ياة ت اد  لابفده فرصاة اعت د الكسندر ىي  قن اجتياح سرسرا(ي)أ لألراضاي المبنان
رستراتيجية عةم  , انيا ستسمع ليا بإعادة رس  الخري ة السياساية لماارق ااوسا   
في ة) تنامي النفون السوفيتي في قفوانساتان , وتحاو) ساوريا الا  حميا  لياا , لانل  
ضاااعافيا وان تكاااون الحكومااة الجديااادة فااي لبناااان موالياااة  رقو ضاارورة احتاااواا سااورية وا 

 . أ83ستحدة , وت ي  عفبات دبموماسية مس ساسرا(ي)ألمواليات الم
 دور بشري اجلميل  يف )االجتياح اإلسرائيلي(
 8988تااارين ال اااني  29بااد  باااير الجمياا) مبااادرة لحاا) ااامااة المبنانيااة يااو  

عا  عم  ت سيسو , وعد الخ اب ب نو برناام   41ق ناا احتفا) حاب الكتا(ب بمرور 
 .أ84سيي الجميوريةر(اسي لو لتولي منصب ر(

تااادىور الوضاااس فاااي بياااروت حينماااا اصااا دمت حركاااة قمااا) ماااس عناصااار حااااب 
في اوار  سالمصيب ةأ واساتخدمت  8988كانون ااو)  4البعث الموالي لمعراق يو  

بياااا ااسااامحة ال  يماااة والمتوسااا ة واساااتمر ال تاااا)  ااافث سااااعات وتااا  االساااتيفا عمااا  
بااررت حركااة قماا) نلاا   ب نيااا تريااد ب ااس  صااحيفة بيااروت التابعااة لحاااب البعااث , وبااد

 .أ85سال ريق قما  حاب البعث لمييمنة عم  بيروت الوربية
, 8988كاااااانون ااو)  5وصااااا) وفاااااد مااااان الجبياااااة المبنانياااااة رلااااا  بواااااداد ياااااو  

واساات بمي  واياار الخارجيااة العرابااي  ااارق عايااا, ور(اايي المخااابرات بااراان التكريتااي, 
اس  باير الجمي) كمرااع لمر(اساة المبنانياة , وباد و مبوا مساعدة من العراق , و رح 

 .أ86سوافق العراق عم  دعمي , وال سيما المساعدات العسكرية
بااد  سباايونأ ماااروعو لمكنيساات بضاا  الجااوالن سالساارا(ي)أ , وبااد تاا  التصااويت 

 .أ87س8988كانون االو) 87عم  المارو  بالمواف ة عميو باسجما  يو  
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الجاوالن ب ناو ساو  يعااا ب ااا ال اوات الساورية فاي عدي باير الجمي) برار ض  
لبناااان , ان الااادو) العربياااة ساااتمتنس مااان م البتياااا لساااورية باالنساااحاب بحجاااة حماياااة 

 .أ88سلبنان والحدود السورية
كااانون  82وصا) سااارونأ الا  لبنااان عما  ماتن  اا(رة سىميكااوبترأ مسااا ياو  

مبنانياااة بااارب مح اااة تولياااد , وىب ااات عمااا  ارض م اااار تاااابس لم اااوات ال 8982ال اااني
الكيرباا في من  ة سالااوقأ , وكاان فاي اسات بالو بااير الجميا) , وعادد مان معاونياو 
ان نا) ساارونأ من ال ا(رة وىت  باير الجمي) با(ف سس كنت اا  ب ن  ال اد  رليناا  

 .أ89سويسرنا ان تكون ىناأأ
معون بحضاور ع د ساارونأ اجتما  فور وصولو مس بيار الجمي) , وكمي) ا

باااااير وقماااااين الجمياااا) , وكاااااا  لياااا  خ تاااااو الجتياااااح لبناااااان , و اااارد الفمسااااا ينيين 
والسااوريين ماان لبنااان , وعماا  ماارحمتين , ااولاا  تصاا) رلاا  نياار المي اااني , وىاادفيا 
بعااد الخ ار عان المساتعمرات فاي ااما)  ال ضاا عم  اآللاة العساكرية الفمسا ينية , وا 

صااااو) رلااا  بياااروت الست(صاااا) الوجاااود الفمساااا يني  سرسااارا(ي)أ , قماااا ال انياااة فياااي الو 
وسيكون عم  ال اوات المبنانياة دخاو) بياروت الوربياة بعاد محاصارتيا مان ببا) الجاي  
ساسسرا(يميأ , وان تح يق الخ اة ال انياة  سايدد  الا  توبياس لبناان معاىادة ساف  ماس 

 .أ21سسرسرا(ي)أ
ف ااف  عماا  مساارح اصاا حب باااير الجمياا) الوفااد ساسساارا(يميأ بجولااة ليميااة ل

 .أ28العمميات لمحرب الم بمة, واستكاا  المن  ة عن ك ب
  8982كاااان بااااير الجميااا) مت كااادا قن سرسااارا(ي)أ سااات و  بعمااا) ماااا خاااف) عاااا  

لكنااو لاا  يكاان يمتماا  تصااورا  واضااحا عاان حجاا   العمميااة  وكااان يااردد  ان  سرساارا(ي)أ 
داخاااا) الجنااااوب المبناااااني  تتاااا رجع بااااين عمميااااة المي اااااني  انيااااة , ق  عمميااااة محاااادودة 

 .أ22سوعممية واسعة تص) ال  ابواب بيروت
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ا مس باير الجمي) عضو المكتب السياسي لحاب الكتا(ب كري  ب رادوني عم  
مضااامون اجتماااا  ميااا  جااارو ماااس سااااارونأ فاااي بياااروت خاااف) ااااير كاااانون ال ااااني 

فااي بيااات باااير باالاااارفية  وحضااره بياااار الجمياا) وكميااا) ااامعون وعااادد مااان  8982
المساعدين , وبد ابم  سااارونأ الحاضارين قن بارارا سقسارا(يمياأ بتادمير البنياة التحتياة 
لمنةمة التحرير الفمس ينية  وان البحث يدور داخا) الحكوماة حاو) عمميتاين , واحادة 
محاادودة نات بعااد امنااي ت ضااي عماا  اآللااة العسااكرية الفمساا ينية فااي جنااوب لبنااان , 

كبياارة نات بعاادين سياسااي وعسااكر  وىاادفيا لاايي  وتصاا) الاا  نياار المي اااني  و انيااة
ف ااا  تااادمير اآللاااة الفمسااا ينية فاااي جناااوب لبناااان , وقنماااا بياااروت قيضاااا , وان العممياااة 
الكبرو تفترض مااركتك  فاي معاار  بياروت , وتتوبا  عما  مادو اساتعدادك  لتوبياس 

 .أ23س اتفابية سف  مس سرسرا(ي)أ واعم  قنو خيار صعب انو يعني م ا عة العرب لك
ابمااا  سااااارونأ بااااير الجميااا) ان ال اااوات ساالسااارا(يميةأ سااات تح  جناااوب لبناااان  
وتواصااا) انااادفاعيا ااااماال عمااا   اااو) السااااح) المبنااااني , وصاااوال الااا  بياااروت , ولااان 

 .أ24ستدخ) ال  بيروت الوربية , ب) سنتر  قمر اجتياحيا رل  حاب الكتا(ب
سااف  بينيمااا , وبياات  صاارح سباايونأ سسان حكومتااو مصااممة عماا  ابامااة م مااث

 .أ25سمصر ولبنان وعم  انياا وجود منةمة التحرير الفمس ينية في لبنانأأ
الت اا  ساااارونأ مااس بيااار الجمياا) , وكمياا) ااامعون فااي بياات بيااار الجمياا) يااو  

فاااي االاااارفية , ونابااااا مسااا لة الوااااو ساالسااارا(يميأ لمبناااان   8982كاااانون ال ااااني  83
 .أ26سمنوو رد السوريين والفمس ينيين 

ةيااار ماااان خااااف) االجتماعاااات مااااس ساااااارونأ قن آ) جميااا) يرياااادون اسااااتخدا  
ساسسرا(يميينأ لمصالحي  سالو نيةأ , وفي الوبت نفسو , اال يصبع المسيحيون عم  
نسااق ساااعد حااداد , وتحااادث بيااار الجميااا) عاان قىمياااة سالمي اااق الاااو نيأ كوفاااق باااين 

دة ماااس الااادو) العربياااة , وقن يكوناااوا المبناااانيين , وعااان رمباااة المسااايحيين بعفباااات جيااا
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وساا اا باااين العاارب و سرسااارا(ي)أ , كمااا قااااار بااااير الجمياا) الااا  ضاارورة حااا) قاماااة 
الااارق ااوساا  عباار ت ساايي دولااة فمساا ينية , بعااد انسااحاب سرساارا(ي)أ ماان ااراضااي 

 .أ27سالمحتمة , قو من بعضيا
 ماااس عاااا  كااارر بااااير الجميااا) كفماااو قماااا  البرلماااان ااورباااي فاااي اجتماعاااو م

حينما  الب باالعترا  بالح وق الماروعة لمفمس ينيين ,وقن تكون لي  دولة   8982
 .أ28سفي فمس ين التاريخية

كان بااير الجميا) مصام  عما  رنيااا الوجاود الفمسا يني العساكر  , واساتعادة 
الدولااااااة المبنانيااااااة سااااااي رتيا مجااااااددا عماااااا  المخيمااااااات الفمساااااا ينية , وت مااااااي  عاااااادد 

 .أ29س8948مدنيين في لبنان ,و رد ك) فمس يني دخ) لبنان بعد عا  الفمس ينين ال
كا  ساارونأ في اجتما  بيات سمار أ عماا تساع  الياو ساسارا(ي)أ منان ع اود 
وىااو بيااا  حكاا  ماااروني بااو  فااي لبنااان , وخااا بي  بااا(ف سسبإمكااانك  قن تسااتفيدوا ماان 

وا بالتالي ااجواا لتنةي  الوضس ق ناا اجتياحنا لمبنان , لتدخموا ال  بيروت , وتحضر 
 .أ31سانتخابات حرةأأ

كاااان سااااارونأ يعمااا  اناااو ال يمكااان قجاااراا انتخاباااات حااارة فاااي بياااروت , بوجاااود 
سورية  ومنةمة التحرير الفمسا ينية , وان عميياا  ارد تما  ال اوو مان بياروت  وحاين 
 كان ساارونأ , وباير الجمي) ينةران ال  الا ر اسسفمي لبيروت من عم  اارفة

الاا  بيااروت  ]اساارا(ي)[منااا) باااير فااي سبياات ماار أ, وبااا) س اااارونأ سس لاان تاادخ) 
 .أ38سالوربية ... انو سيسب  لنا مااك) سياسية مع دة,وبيروت الوربية ىي ا نك أأ

 8982كاااانون ال ااااني 89وصااا) وفاااد مااان حااااب الكتا(اااب الااا  ساسااارا(ي)أ ياااو  
لخاااارا(  حااااو) تواجااااد ال ااااوات لمعرفااااة تفاصااااي) االجتياااااح ساالساااارا(يميأ , وتسااااميمي  ا

 .أ32سالسورية , وموابس صواريخ سسا أ , وتواجد المعسكرات وال يادات الفمس ينية
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كااانون  23و22ع ااد وفااد حاااب الكتا(ااب عاادة اجتماعااات فااي سرساارا(ي)أ يااومي 
ال اني , ان كانات تع اد االجتماعاات العساكرية فاي م ار ال اوات ساالسارا(يميةأ فاي واارة 

جتماعات السياسية فكانت تع د في االستراحة التابعاة لم ار سالموساادأ الدفا  , اما اال
عماااااا   ريااااااق حيفااااااا , وبااااااد عاااااااد الوفااااااد الكتااااااا(بي الاااااا  بيااااااروت بخيبااااااة اماااااا) , ان 

 .أ33سساسسرا(يميينأ كانوا يجيبون عم  جميس قس(متي  باسال نعم  بدبةأ
, كااانون ال اااني  25الاا  بيااروت يااو   أPhilip Habibوصاا) فيميااب حبياابس

والت   بار(يي جيااا االمان لم اوات المبنانياة ايماي حبي اة , و ماب مناو مخ ا  لااوار  
بيروت , وابم  فيميب حبيب ال وات المبنانياة سس رن االدارة االمريكياة ترياد احتاواا عاد  
االست رار فاي الاارق االوسا  فاي سابي) الحفااة عما  االمان , وابعااد الجاي  الساور  

 .أ34سفي حا) بيا  االخيرة اجتياح لبنانأأ ]مييناالسرا(ي[عن ق  تصاد  مس 
كااان ساسساارا(يميونأ يبح ااون عاان قيااة وساايمة, او نريعااة  ضااد منةمااة التحرياار 
الفمس ينية من اجا) مااو لبناان , وال سايما انيا  ماوبعين عما  اتفااق برعاياة الوالياات 

 ارفين  المتحدة لوب  ق فق النار , عم  الرم  من  حدوث عدة خروباات مان ببا) ال
ومنةمااة التحرياار التتحماا) ايااة منيااا , وانمااا ىنااا  فصااا() فمساا ينية ال تنةااو  تحاات 
لوا(يااااا , سااااواا فااااي داخاااا) الااااو ن المحتاااا) , او موجااااود فااااي سااااورية وااردن كمااااا ان 
ساسرا(ي)أ كانت تخا  ان يكون التاا  المنةمة بوب  ق فق النار بداية لعفبات مس 

تجتمااس ا   ااارا , او حتاا  انفجااار لواا  او اعتااداا   الواليااات المتحاادة , لاانل  نراىااا
يحصاا) حتاا  فااي قوربااا , لجعميااا نريعااة لميجااو  , حتاا  قنيااا قصاادرت باارارا مضاامونو 
بان ق  ييود  , او مكان ي  نو الييود يتعرض ا  اعتداا , يكون كافي لبدا ماو 

ن خارج لبنان  واحتف) لبنان , وت بيق ماروعي  الكبير , و رد الفمس ينيين والسوريي
 .أ35سوتنصيب اخ  موالي ليا من الموارنة , وال ضاا عم  البن  التحتية لممنةمة

 Joshua) ارسا) سااارونأ مساادو) مصاالع االساتخبارات سجواااوا سااميأ

Sagi) إلى 
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الواليااااات المتحاااادة ساااارا , والت اااا  الكسااااندر ىياااا  , وسااااممو رسااااالة ماااان سباااايون 
ان ساساااارا(ي)أ تعمااااق اىميااااة كبياااارة عماااا  , وافيمااااو  982  واااااارونأ فااااي بدايااااة ااااابا

محاولة تسم) الفدا(يين عبار االردن , كماا ابمواو بإعاادة الفمسا ينيين بنااا تحصايناتي  
عاااادة انتااااارى  فاااي جناااوب لبناااان , وفاااي الوبااات نفساااو الت ااا  الساااناتور جاااون ماااو  وا 

(John-gu) 

فاااي ساسااارا(ي)أ ماااس  William Cohen)واميماااو الساااناتور ويمياااا  كاااوىين س
ونأ وابموااااوه بمااااق الحكومااااة االمريكيااااة ماااان تصاااارفات الحكومااااة ساالساااارا(يميةأ فااااي سبااااي

ااااااير الماضاااية بالواااارات عمااا  لبناااان , وضااا  ىضااابة الجاااوالن , وضااارب المفاعااا) 
 .أ36سالنوو  العرابي , واآلن انت  عم  وا  ماو لبنان

, بعاااد تعااارض عرباااة  8982كاناات الحااارب عمااا  لبناااان ت تااارب فاااي ااااير آنار 
سسرا(يميأ العتاداا ب نبماة فاي وسا  مااة , وادو الحاادث الا  م تا) جناد , لمجي  سا

 .أ37سوجرح  ف ة
بااا) ساافير لبنااان فااي واااان ن عبااداا بااو حبيااب سسان باارار االجتياااح اتخاان فااي 

 .أ38سأأ8982اير انار 
باا(ف  8982ابم  باير الجمي) مادير  الصاح  المبنانياة فاي نياياة ااير انار 

 .أ39سفي اوار  بيروتأأ ]االسرا(يمية[ما رقيت  الدبابات  سس ال تندىاوا انا
بااا  ال يااران ساالساارا(يميأ ب صاا  موابااس فمساا ينية جنااوب لبنااان , بعااد انفجااار 

, كماا  8982نيساان  28لو  ارضاي عما  ضااب  ساسارا(يميأ , وادو الا  م تماو ياو  
 .أ41سالسرا(يميةأأ حاولتا اعتراض ال ا(رات سا23ت  اس ا   ا(رتين سوريتين نو  سمي 

احتجاجاا عما  المواجياات باين   8982 رنة  رضراب في مدينة صيدا  في قياا
بااوات فااتع , وميميااايا التنةااي  الاااعبي الناصاار  المحمااي, بينمااا كااان احتمااا) الحاارب 
 9يتعاااة   رن قمااارت ال ااا(رات ساالساارا(يميةأ عماا  قىاادا  فمساا ينية فااي لبنااان يااو  

را(يميةأ ان نلااااا  مااااان ببيااااا) الااااارد عمااااا  االعتااااادااات قياااااار  وقعمنااااات الحكوماااااة ساالسااااا



 
 

   

 

األجتياح )اإلسرائيلي(  
 2893للبنان عام 

 . جمال سعد نوفاند
  3123 كانون األول( 24)  العدد 

  122 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

الفمساااااا ينية  وبااااااد رد الفمساااااا ينيون ب صاااااا  مسااااااتو نة  كريااااااات ااااااامونة , ومربااااااي 
 .أ48سالجمي)

دعا مجمي الواراا ساسسرا(يميأ لفجتما  مرة قخرو , وعبر الاواراا مارة  انياة 
ونأ اادد عما  عن تحفةي  بعد  تنفين سالماارو  الكبيارأ الجتيااح لبناان , لكان سااار 

اتخاااان بااارار , وال سااايما فاااي حاااا) حااادوث ق  انتياااا  لوبااا  ق ااافق الناااار  سيوضاااس 
سالمارو  الكبيرأ موضس التنفيان عما  الفاور , وجارو قبافال الوالياات المتحادة بانل  , 
ردا عم  رسالة سىي أ سلبيونأ , رن قكاد ااخيار فاي حاا) بصا  الفمسا ينيون الجميا) 

 .أ42س  لبنان ليدمر ك) بواعدى   وال  االبدمرة قخرو , سيدخ) جيانا رل
عمااا  ضااارب  8982بنااااا عمااا  ماااا ت اااد  انصاااب اىتماااا  سرسااارا(ي)أ فاااي عاااا  

يجاااد ق  عاانر ماان اجاا) ال يااا  باجتياااح لبنااان , واالبتعاااد عاان  الم اومااة الفمساا ينية وا 
-مواجية سورية , بسبب رفض الواليات المتحادة , وخوفاا مان ان تكاون حارب عربياة

يةأ , وبااانل  تع اااي النريعاااة لموجاااود الساااور  فاااي لبناااان , وعاااد  تااا  ر الاااارق سرسااارا(يم
ااوسااا  بعممياااة الساااف  التاااي ت ودىاااا الوالياااات المتحااادة , كااانل  الخاااو  مااان تااادخ) 

 االتحاد السوفيتي.
قرادت الحكومااة ساسساارا(يميةأ اسساارا  فااي تويياار ااوضااا  فااي لبنااان  وفاارض 

نتخاباات الر(اساية ,كماا  تعياد سبايونأ بعاد  تار  نةا  ماروني ماوالي لياا ببا) بادا اال
قصااااادبااه المسااااايحيين فاااااي لبناااااان يياماااااون عمااااا  ياااااد ساااااورية , او منةماااااة التحريااااار 
الفمسااا ينية,كما لااا  تعاااد نةرياااة االمااان ساالسااارا(يميةأ ىاااي سس ادعااا  الموارناااة لياااادعموا 

 .أ43س في مواجية الخ ر الفمس ينيأأ ]اسرا(ي)[انفسي  , ب) ادعموا الموارنة لدع  

 :أ44سوضس ساارونأ خ ة خماسية بب) اجتياح ساسرا(ي)أ بمدة بصيرة وىي
عااااادة تاااااكيمو  .8 تنةياااا  لبنااااان ماااان ال ااااوو الخارجيااااة سالسااااوريين والفمساااا ينيينأ وا 

 سياسيًا , وجعمو يدور في فم  ساسرا(ي)أ.
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لبنااااان وفااااي تاااادمير منةمااااة التحرياااار الفمساااا ينية عسااااكريا وسياساااايا فااااي جنااااوب  .2
 .بيروت

 ك  داخ) االراضي المبنانية .41حاا  امني بعمق  استحداث .3

الحااااق الضااافة الوربياااة , ومااااة سباسااارا(ي)أ , واع ااااا الساااكان نوعاااا مااان الحكااا   .4
 الناتي و توسيس المستو نات .

تاااجيس الفمساا ينيين عماا  بمااب النةااا  االردنااي وتحويمااو الاا  دولااة خاصااة بياا   .5
 تحت اعار ساالردن ىو فمس ينأ .

بامااة تحااال  قع اات الواليااات الم تحاادة مواف تيااا سسساارا(ي)أ باجتياااح لبنااان , وا 
استراتيجي جديد في الارق ااوس  ضد االتحاد الساوفيتي , يضا  سمصار والساعودية 
وسااااورية وااردن ولبناااااانأ واعت ااااادت الوالياااااات المتحااااادة ان االجتيااااااح ساااااو  يميااااادان 

دة عااان التااادخفت سخاااراج الساااوريين والفمسااا ينيين مااان لبناااان واباماااة دولاااة حدي اااة بعيااا
ااجنبيااااة , وتكااااون سياسااااتيا متناممااااة مااااس سياسااااة الواليااااات المتحاااادة  وسرساااارا(ي)أ , 
وتكون م دمة لحا) قاماة الاارق ااوسا  وال سايما ال ضاية الفمسا ينية, ورقت الوالياات 
المتحدة احتاواا عاد  االسات رار فاي الاارق ااوسا  فاي سابي) الحفااة عما  اامان فاي 

 .أ45سفق النف  , والتصد  ا  اختراق سوفيتيالمن  ة , وحماية تد

 ااا) التريااث ساسساارا(يميأ فااي مياجمااة منةمااة التحرياار الفمساا ينية فااي لبنااان, 
وبو) جواي  اباو خميا) احاد قعضااا حااب الكتا(اب سس كادنا نةان اليجاو  باد صار  
النةاار عنااو, وقضااح  ماان ال اارارات المعم ااة, لااوال الحاااود العسااكرية المتواجاادة اااما) 

مان دون ق  تحار ,  8982, وبرب الحدود المبنانية, وان ض ااير نيساان  ]را(ي)رس[
من النريعة التي يمكان مان خفلياا  ]رسرا(ي)[فال يادة الفمس ينية حرصت عم  حرمان

اجتيااااح لبنااااان , فضااااف عاااان المساااااعي اامريكيااااة والدوليااااة التااااي تفباااات عماااا  وباااا  
فضاامت تااا خير  ]االساارا(يمية[سااكرية التاادىور باا    ماان , واممااب الةاان ان ال يااادة الع
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اليجااااو  , ري مااااا ين ضااااي فصاااا) الاااااتاا , وتجاااا  اارض وتصاااايع مف(مااااة لتحاااار  
الدبابات واآلليات عم  قنواعيا , فمن جممة ما بمونا السرعة في الت د   وتجاوا اكبار 

 .أ46سمسافة ممكنة في عمق ارض لبنان , بب) ان تتدخ) المحاف) الدوليةأأ
ميونأ ت خير االجتياح لحين ريجاد النريعة المناسبة سبناا  العاال , قراد ساسسرا(ي

والداخ) من اج) لتعب(ة الكاممة , انيا ال تخوض حربًا ل  تكتم) ارو يا  وال سايما 
 التعب(ة النفسية , ان الجي  ساسسرا(يميأ معةمو من المت وعين .
ينية وساورية لجرىاا بدقت سرسرا(ي)أ تعم) عم  اساتفااا منةماة التحريار الفمسا 

ال  الحرب , وكانت بد ابموت الر(يي ريوان بانيا لن تتعرض لم وات الساورية , ولان 
 .أ47سك  , عم  ان يحص) استفااا او خرق من الفمس ينيين41تتعدو ال  

اجتمعاات الجبيااة المبنانيااة  وراااع سال ااي االباااتي بااول  أ باااير الجمياا) النتخابااات 
عا  فاي ال يار , ويعاي  المبناانيين 411يعي  الموارنة مننر(اسة الجميورية , وبا) سس

سنوات في الخو  , والحرب وال خف  اال عبر سم ة مسايحية بوياة ي ودىاا  7منن 
 .أ48سباير الجمي)أأ

ايااااار  9ىاااااج  ال يااااران ساالساااارا(يميأ موابااااس منةمااااة التحرياااار الفمساااا ينية يااااو  
ت ااامونوأ واساا   ال ياااران , ورد عميااو الفمساا ينيون ب صاا  مساااتعمرة سكربااا 8982

 .أ49سايار  ا(رتي سمي أ سوريتين فوق لبنان 25ساالسرا(يميأ يو  
ابم  ساالسرا(يميونأ الواليات المتحدة بخ ة االجتياح عبر سفيرى  في تا) ابياب 
سصاامو(ي) لااوييأ , كمااا ابماا  ساااارونأ واياار الخارجيااة االمريكااي الكسااندر ىياا  يااو  

سسرا(يميأ سيص) ال  ماار  بيروت ل رد منةمة , بان الجي  سا 8982قيار  25
التحرياار الفمساا ينية , ورد عميااو سىياا أ بااا(ف سنحاان نااتفي  قىاادافك  , وال نساات يس ان 
ن او) لكاا  ال تاادافعوا عان قماانك  , ولكاان عمايك  ايجاااد نريعااة م نعاة , واسااتفااا واضااع 

 .أ51سيعتر  بو العال أأ
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ن لبنااان اليااو  ىااو ن  ااة ارتكاااا سسا 8982قيااار  26صاارح الكسااندر ىياا  يااو   
ن حيااة اااعبو , ودولتاو فااي خ ار , وحاان الوباات لم ياا  بعماا) منساق ماان  لمخ ار , وا 
اجااا) دعااا  سااافمة قراضاااي لبناااان ضااامن حااادوده المعتااار  بياااا دولياااًا , ودعااا  حكوماااة 

 .أ58سمركاية بوية , بادرة عم  قبامة مجتمس حر , وديم را ي ومنتفس عم  العال أأ
  8982قياااار  27والوفاااد المرافاااق لاااو مااان الوالياااات المتحااادة ياااو  عااااد سااااارونأ 

بعد ايارة استمرت ياومين لمتباحاث حاو) خ اة اجتيااح لبناان, وابمواوا اامريكاان با ني  
لااااان يتعرضاااااوا لمجاااااي  الساااااور  , رنا لااااا  يتعااااارض ليااااا  االخيااااار , وان ىااااادفي   ااااارد 

عماااا  الضااااوا  الفمساااا ينيين ماااان لبنااااان وال ضاااااا عماااا  بوتااااو العسااااكرية, وبااااد حصااااموا
ااخضاااار ماااان الواليااااات المتحاااادة الجتياااااح لبنااااان , وكااااان اامريكااااان مت كاااادين باااا ن 
ااىاااادا  ساالساااارا(يميةأ ىااااي محاااادودة , وابموااااوا الساااافير السااااور  فااااي واااااان ن بنيااااة 
ساسرا(ي)أ اجتيااح لبناان ل ارد منةماة التحريار الفمسا ينية, مان دون التعارض لمجاي  

 .أ52سالسور 
لمتحدة قبعااد الجاي  الساور  عان ق  مواجياة ماس الجاي  كان ىد  الواليات ا

ساساارا(يميةأ, -ساالساارا(يميأ, حتاا  ال ت ياار بااابي الاادو) العربيااة, وتصاابع حاارب عربيااة
 -كما قنيا تريد قن يب   اتفاق الخ و  الحمار الموباس بإاارافيا باين الحكوماة الساورية

 بنان.و ساالسرا(يميةأ ساريا, مس ضمان ب اا ال وات السورية في ل
كان بدام  مدرسة االبتصاد في لندن , كما ىو الحا) ك) سنة من يو  ال الث 
من حايران يجتمعون في مار  اسات با) فنادق سدور ايساترأ , وبعاد السااعة الحادياة 
عااااار مساااااًا , وعنااااد خااااروج الساااافير ساسساااارا(يميأ فااااي بري انيااااا سااااامومو ارمااااو أ 

(Shlomo Argov) متياا) , وقصايب بجاروح بعادة من الفنادق , تعارض لمحاولاة ا
 م اااات ق م ااات عمياااو مااان سااافح سرااااا أ , وكاااان الدبموماساااي صاااديق سبااايونأ وتااا  

, وتاا  قباافال سباايونأ صااباح يااو  أ53ساعت ااا) الفاعاا) , وكااان يحماا) جااواا ساافر عرابااي
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الرابس من حايران بعممية امتيا) سامومو ارمو أ وت  ع د اجتما   اار ا فاي منالاو  
 .أ54سالمتواجد في رومانيا بايارة رسميةوماب عنو ساارونأ 

بعد اعت ا) الار ة البري انية لمنفن االمتياا) , والتح ياق معاو تباين ان ال عفباة     
لمنةمة التحرير الفمس ينية بالحادث كون سابو نضا)أ محكو  عميو باسعدا  من بب) 

ا ااماااان منةمااااة التحرياااار الفمساااا ينية بتيمااااة الخيانااااة , ونلاااا  مااااا قكااااده ر(اااايي جيااااا
 . أ55س (Abraham Shalom) ساسسرا(يميأ سابراىا  االو أ

 Margaret)صااااارحت ر(يساااااة الااااااواراا البري انياااااة مارمرياااااات تاتاااااار         

Thatcher) 

المحتماا) عماا  لبنااان لاايي انت امااا لمحاولااة امتيااا)  ]االساارا(يمي[سسان اليجااو   
 .أ56سس ينيةأأالسفير, وانما لحماية حدودىا الامالية من اليجمات الفم

قياادت الواليااات المتحاادة باااير الجمياا) عاااية االجتياااح ساالساارا(يميأ , وابتنعاات 
انو قفض) المرااحين لر(اساة لبناان , واادادت ابتناعاا باو , حاين امتناس عان االااترا  
في ال تا) ال  جانب ساالسارا(يميينأ , مكتفياا بت ادي  الدعاا  السيااااسي, والموجساتي ليا  

 .أ57ساياتو من االاترا  في ال تا), وابعاد ميمي
 املناورات )اإلسرائيلية( لبدء اهلجوم على لبنان

الااا   91حااااد الجاااي  ساالسااارا(يميأ بواتاااو البرياااة والجوياااة و البحرياااة , ودفاااس 
 .أ58سجند  ال  لبنان

أ , وعدد من المصافحات T54دبابة من  راا س 31كان الفمس ينيون يممكون 
موجااودان فاي مينااا الفنبياة السااور  , كماا بامات منةمااة والمادافس واورباان مسامحان 

التحرياار باستحضااار  ف ااة قلويااة , وىااي الويااة اليرمااو  وال ساا ) والكرامااة , وبعااض 
 .أ59سوحدات الدع  , وانتاروا في جنوب لبنان , وبدروا بتسعة آال  م ات)



 
 

   

 

األجتياح )اإلسرائيلي(  
 2893للبنان عام 

 . جمال سعد نوفاند
  3123 كانون األول( 24)  العدد 

  121 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

رات بم  عدد العسكريين السوريين اك ر من  ف ين ال  جند  , وباموا بتحضاي
 .أ61سعسكرية , ونصب اجياة اننار في بمعة الا ي  , لتو ي الجمي) والب ا 

كاااان العاااال  ب ساااره ينتةااار خبااار اجتيااااا الجاااي  ساسسااارا(يميأ لمحااادود المبنانياااة 
اااماال ولاا  تباادق التسااادالت عاان ماادو االجتياااح , وقىدافااو رال بعااد ان تخ اات ال ااوات 

ارجياااة المبنااااني فاااداد ب اااري المواجياااة الوااياااة خااا  نيااار ال اسااامية , واااار  وايااار الخ
الدبموماسااااية المفتوحااااة مااااس سرسااااارا(ي)أ المدعومااااة باااااك) ساااااافر وب ااااوة ماااان الوالياااااات 

 .أ68سالمتحدة
أ الصاااادر عااان مجماااي اامااان الااادولي فاااي 518لااا  تكتااارث سرسااارا(ي)أ لم ااارار س

, وحم) السفير ساسسرا(يميأ في نيويور  لبنان مسادولية  8982الخامي من حايران 
العما) الفمسا ينية , انياا ال تمناس ماا ىاو موجاو ضاد ساسارا(ي)أ , وبانل  ف اد لبناان ا

معال  السيادة , ولنل  ال يمكنو االفادة من امتيااات ال وانين الدولياة , اناو ال يتحما) 
 .أ62ساالعباا الناجمة عن تم  ال وانين

 8982حاياااااران  6أ, ياااااو  519أ باااااال رار س518اتبااااس مجماااااي االمااااان ال ااااارار س
و ماااب فياااو مااان سرسااارا(ي)أ ساااحب بواتياااا فاااورا , ومااان دون اااارو  الااا  حااادود لبناااان 

 .أ63سالمعتر  بيا دوليا
قعمناات الحكوماااة ساالسااارا(يميةأ قن وحااداتيا تنفااان عممياااة سسااف  الجميااا)أ سباماااة 

ني  ي دمون خدمة لمعال  الحر, لم ضااا عما  41من  ة معاولة السفح بعمق  ك  , وا 
 –دولي في بيروت الوربية, وتحرير لبناان مان االحتفلاين الساور  مركا ساسرىابأ ال

 .أ64سالفمس يني
 8982حايااران  6احتاا) الجااي  ساسساارا(يميأ بمعااة الااا يق المبنانيااة يااو  ااحااد 

مان ببا) وحادة سالفياود ال اا(رة االساارا(يميةأ وىا  نخباة مان الموااوير , وكانات ميمااتي  
تاف  الجيااا اال لكتروناي الساور  لممرابباة والمخاابرات , الان  احتف) بمعاة الاا يق وا 
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كااان ياارو كاا) جنااوب لبنااان , وبااد اصاا د  ىاادالا المةميااون ساسساارا(يميونأ بم اومااة 
اديدة من م اتمي منةمة التحرير الفمس ينية , ول  يتمكنوا من احتف) ال معاة رال بعاد 

لا يق ال  سعد , وت  تسمي  بمعة اأ65س8982حايران 7قن  معت الامي ليو  اال نين 
 .أ66سحداد

كاناات الفربااة المعروفااة باساا  با(اادىا سمردخااا أ تتجااو ماان جيااة الواارب باتجاااه 
محور ساحمي , وعم   ري ياا توجاد مخيماات صاور وصايدا التابعاة لمنةماة التحريار 
الفمساااا ينية , وماااان الوساااا  كاناااات فربااااة سكميااااانيأ بااااامرة الجناااارا) سافيواااادور مناااااحي  

وساا ي يماار بالنب يااة , وبااوات اتجياات باتجاااه جاااين ,  كميااانيأ , تسااير عماا  محااور
واخيرا فربة سبان ماا)أ التاي دخمات الا  واد  الب اا  , عبار مديناة حاصابيا, واتجيات 

 .أ67سصوب راايا الفخار المتاخمة لمتجمعات السورية
اسااتدع  سباايونأ اعضاااا حكومتااو لوضااعي  باااجواا بدايااة العمميااات العسااكرية  

الخ و  العريضة لمعممية , والتاي  (Rafael Eitan)تانأ وعرض عميي  سرفا(ي) اي
نمااا اساا  سساافمة الجمياا)أ بناااا عماا   لاا  تعااد تحماا) اساا  اااجرة الصاانوبر الصااويرة , وا 

 .أ68س مب سبيونأ
تركاااا االجتيااااح عمااا   ف اااة محااااور , المحاااور الااااربي فاااي اتجااااه مااااار  اااابعا  

ور الوربااااي عماااا  الخاااا  والمحااااور االوساااا  نحااااو ال يبااااة , ونياااار المي اااااني , والمحاااا
 .أ69سالساحمي وصوال ال  صور وصيدا

الااا  من  اااة الااادامور تاركاااا  8982حاياااران 7وصااا) الجاااي  ساالسااارا(يميأ ياااو  
 .أ71سخمفو المخيمات الفمس ينية , ومستخدما جا(يا نةرية الت رب مير المباار

حاولت الحكومة المبنانية الحصاو) عما  بارار صاار  مان مجماي اامان الادولي 
ب  ا فق الناار, وانساحاب سرسارا(ي)أ, ومضا  ماس الماارو  االساباني الان  يادين بو 

أ ودعااا ااخياارة باالنسااحاب ماان لبنااان 519, 518سرساارا(ي)أ بعااد  االلتاااا  بااال رارين س
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فورا, ووب  ك) الناا ات العساكرية عبار الحادود المبنانياة وساالسارا(يميةأ, وبعاد ا نا  
االمااان, اساااتخدمت سااافيرة الوالياااات المتحااادة عاااار سااااعة مااان الماااداوالت فاااي مجماااي 
 .أ78سسالفيتوأ, بعدما تم ت تعميمات من حكومتيا

ل  يبق قما  لبناان رال خياارات الانىاب رلا  الجمعياة العاماة لألما  المتحادة , او 
أ , وبااا) واياار الخارجيااة المبناااني فااداد ب ااري باا نني 519العماا) ان فبااا ماان ال اارار س

رسالة ال  مندوبنا ىنا  السفير مسان تويني بالتالي سس  8982حايران  8يو   قبربت
نعت د ان المندوبة االمريكية كانت بصايرة النةار فاي اساتعما) حاق الان ض سالفيتاوأ , 
واننااااااا ساااااانعال  مااااااس ساااااافيرىا اليااااااو  , داعااااااين لتوةياااااا  ىاااااانا التصاااااار  فااااااي ساااااابي) 

 .أ72سالمصمحةأأ
لاان  ]رساارا(ي)[سس قن  8982حايااران  8يااو  قعماان ر(اايي ااركااان ساسساارا(يميأ 

تتعااارض لمجاااي  الساااور  , ونبااان) جياااود كبيااارة لتجناااب المواجياااة , ان مااااكمتنا ماااس 
 .أ72سالفمس ينيينأأ

وجو سبيونأ ناداًا عا فياا لمار(يي ااساد مان منصاة الكنيسات ساالسارا(يميأ فاي 
د  مياجماة الجاي  مساا اليو  نفسو با(ف سس رننا ال نريد حربا ماس ساورية , ونرجاو عا

الساور  لنااا , وفااي ىاانه الحالااة لاان يمحااق قنو بياا  , وقعاارفك  يااا ساايادة الاار(يي ااسااد 
 .أ73سب نك  تعرفون كي  تنفنون اتفاق الخ و  الحمر الموبس بينناأأ

نما ىو تكتيا  مرحماي, وبعاد  كانت تم  الت مينات خدعة ,ان العيد لمييود وا 
نية , سااو  ين مبااون عماا  السااوريين بعااد نلاا   ال ضاااا عماا  منةمااة التحرياار الفمساا ي

بنااا  بعااض وارا(ااو المعترضااين  وسسااكات االنت ااادات اامريكيااة باانل  الخصااو  , وا 
 عم  الحرب .
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سااااعة مااان بااادا اليجاااو   41احتمااات سرسااارا(ي)أ قجاااااا كبيااارة مااان لبناااان خاااف) 
باتجااه وت دمت عم   ف ة محاور, قوال عما  السااح) المبنااني , وفاي الااما) الااربي 

 .أ74سالب ا  , والمحور ااوس  نحو ال يبة , ونير المي اني
دافس سبيونأ في الكنيست عن اليجو  الك ي  والكبير ضد المادنيين , وتسااا) 
بسخرية با(ف سس منن مت  قصبع سكان جنوب لبنان جميمين فج ة , ال  ي دموا الم وو  

الساويي ق نااا حارب االساتناا   , ال  ن رد مميونا ونص  مان ضافة بنااة]لإلرىابيين[
 .أ75سمس مصر, رني ال اا  لحةة واحدة في قن السكان المدنيين يستح ون الع ابأأ

كاااان ت اااد  ال اااوات ساسسااارا(يميةأ ساااريعا رلااا  حاااد قن المسااادلين الفمسااا ينيين لااا  
يتمكناااوا مااان قتاااف  محفوةااااتي  , كماااا لااا  يتمفاااوا و اااا( ي  والممفاااات اسدارياااة الخاصاااة 

ين مااس صااورة لكاا) مااني  , وبعااد السااي رة عمييااا تاا  ررساااليا سلمموسااادأ , والاا  بالم اااتم
 .أ76سجياا سالناين بيتأ , والار ة الو نية

, ببااا) ات تصااا)  8982حاياااران  8وصااا) سبااايونأ الااا  بمعاااة سالاااا يقأ ياااو  
ك  , ورافق سبيونأ مجموعة من الصحفيين , وبد  41ال وات ساالسرا(يميةأ ال  حدود 

د ساااااعد حااااداد , وباااااا) سس ان ال معااااة الصاااااميبية ىااااي رماااااا انياااااا الوجاااااود ىديااااة لمع ياااا
 .أ77سالفمس يني في لبنان أأ

عاد سبيونأ ب ا(رة مروحية الا  ال ادي , ليتارقي اجتماعاا لمجماي الاواراا وتا  
دمااق   -خفلو  مب ساارونأ بالت د  نحو الاما) , كي ي  س المحور البر  بيروت

 ااوات السااورية تتجااو نحااو جفاارين , وفااي حااا) وصااوليا وااارح لياا  عماا  الخاارا(  ان ال
الاا  تماا  المدينااة المساايحية , بااد يفااوض عمينااا مواجيااة تماا  ال ااوات  وتماات المواف ااة 

وبااس ساااارونأ عماا   8982حايااران  9عماا   روحااات ساااارونأ , وفااي صااباح يااو  
كااا  رلااا  حااارب واساااعة 41ااوامااار بتوييااار العممياااة مااان عممياااة قمنياااة محااادودة بعماااق 

 .أ78ساقالن 
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نحاااو ال رياااق الر(يساااي باااين  8982حاياااران  9ت اااد  الجاااي  ساسسااارا(يميأ ياااو  
دماااااق , وساااا  ت ماااادن سصاااايدون , وصااااور , والاااادامورأ معاباااا) منةمااااة -بيااااروت

التحرياار الفمساا ينية الواحاادة تمااو االخاارو , واختربااوا منة ااة الاااو  , وبساا  سااي رتو 
حاياااااران الااااا  مااااااار   9مااااان االراضاااااي المبنانياااااة , ووصااااا) نياياااااة ياااااو   8/3عمااااا 
 .أ79سبيروت

وفي الوبت نفسو تمكن سفح الجاو ساالسارا(يميأ مان تادمير عادة مواباس لمادفا  
أ سااورية فااي ااااتبا  23الجااو  السااور  , فضااف الاا  اساا ا   ااا(رة م اتمااة نااو  سمياا 

أ م اتماة ساورية , واضا ر الجااي  61أ م اتماة ساسارا(يميةأ , وس91جاو  ضاخ  باين س
 .أ81ساب من من  ة الاو السور  ال  االنسح

أ دبابااااة , ممااااا ادو بااااالر(يي حااااافة ااسااااد 345دماااار ال يااااران ساالساااارا(يميأ س
بارسا) واير الدفا  مص ف   في ال  االتحاد السوفيتي ,  الباا مةماة جوياة فاوق 
االراضااي السااورية , وال ساايما العاصاامة دماااق , وبااد رفااض السااوفيت تمبيااة  ماابي  , 

المباار في الناا  , مماا باد يادد  الياو مان تصاعيد لمموبا ,  الني  ال يريدون التور 
 .أ88سوحدوث مجابية مس الواليات المتحدة

ت اااوير االجتيااااح  8982حاياااران  81بااارر مجماااي الاااواراا ساسسااارا(يميأ ياااو  
ك  , ال  حرب اااممة ويتضامن ضارب منصاات الصاواريخ الساورية 41الم رر لعمق 

 .أ82سالر(يي االسد فيميب حبيب بخداعوفي الب ا  والدرو  السورية واتي  
نفااا  بااااير الجميااا) ان يكاااون باااد باااد  التااماااات عساااكرية سالسااارا(ي)أ , معتبااارا 

 .أ83ساالجتياح موجيا ضد الفمس ينيين والسوريين
سس لا  يعاد بإمكااني قن  8982حاياران  83با) فاداد ب اري لاافيق الاواان ياو  

نيين والساوريين , والبماد يحتارق وحتا  ابب) ب ن يض) لبنان من اادا مان جاناب الفمسا ي
 .أ84سصا(ب سف  ابمونا بعد  م البة سورية باالنسحاب من لبنانأأ
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بيااروت   قالاا  من  ااة ااار  8982حايااران  84دخاا) الجااي  ساالساارا(يميأ يااو  
 .أ85سوبامت بت ويق بيروت الوربية

فااي منالااو باالااارفية فيميااب  8982حايااران  85اساات ب) فااداد ب ااري ةياار يااو  
حبيب , ومسااعده ماورفي درايبار , والسافير روبارت ديماون , واساتمر االجتماا   افث 
سااااعات وتااا  منابااااة موضاااو  االحاااتف) ساسسااارا(يميأ حاااين اااااار فيمياااب حبياااب الااا  
موضو  السف  مس ساسرا(ي)أ , وبد انتفض فداد ب ري با(ف: سس ان م ) ىنا ال مب 

رياة وال الحكوماة وال اناا يمكان ان ن با) ليي من مجا) لمنةار فياو , فاف ر(ايي الجميو 
بوضعو موضو  بحث , وان لبناان ىاو آخار دولاة عربياة يمكان ان توباس اتفااق صامع 

 .أ86سأأ]اسرا(ي)[مس 
دعت الكويت ال  بمة عربية  ار(ة لبحاث الوااو ساالسارا(يميأ وتداعياتاو عما  

جياا) , النيااا تريااد لبنااان , قو عماا  مسااتوو واراا الخارجيااة , اال  ان لبنااان  مباات التا
ع ااد بمااة عربيااة مخصصااة لمبنااان ف اا  لبحااث موضااو  العاادوان ساالساارا(يميأ , عماا  

 -:أ87سلبنان وتتركا عم 
 وب  ا فق النار . .8
 انسحاب ساسرا(ي)أ . .2
 وب  ك) الناا ات العسكرية عم  االراضي المبنانية. .3

 .نار الجي  المبناني عم  كام) االراضي التي ستنسحب منيا ساسرا(ي)أ .4

الااا   ]االسااارا(يمي[باااا) فاااداد ب اااري سس كاااان عميناااا ان نخاااا  دخاااو) الجاااي   
ال صر الجميور  , وبد وعادنا السافير االمريكاي فاي بياروت بااني  لان يادخموا لم صار 
الجميااور  , بينمااا اتصاا) ال اضاااي مااوريي خاادا  باااالر(يي سااركيي , وابموااو بااادخو) 

كيي , رال قن ااخير رفاض نلا   ال  سرا  بعبدا ,  البا م ابمة الر(يي سر  ]اارون[
 .أ88سمما اض ر رل  انسحابو من ال صر الجميور أأ
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دعااا الياااي سااركيي باادع  ماان فيميااب حبيااب رلاا  لجنااة رن ااان لمم مااي ال وا(اا  
 .أ89سالر(يسية في لبنان

ىن  الر(يي سركيي نفسو في افتتاح جمساة لجناة اسن اان , اناو نجاع فاي جماس 
  , عماا  الاارم  ماان انيمااا كانااا يت معااان الاا  اتجاااىين باااير الجمياا) مااس وليااد جناابف

مختمفين , رن كان باير الجمي) عينو عم  ال ا(فة سالسنيةأ , وبد ح ي  عم  التحرر 
ال لااان يب ااا  سسااانيأ واحاااد يااااار  فاااي الحكااا  , قماااا ولياااد  مااان النفاااون الفمسااا يني , وا 

يفرضيا فيميب حبيب جنبف  فانو ماوو) باالحتف) ساسسرا(يميأ , واالمفاات التي 
ااااا  د  ضااااد الاااااعب  عماااا  منةمااااة التحرياااار الفمساااا يني , واتيمااااو ب نااااو يحضاااار لحمي

كما اتي  باير الجمي)  نالفمس يني , وليي رل  استسف  مار  لمم اتمين الفمس ينيي
ب ناااو يرياااد االساااتفادة مااان ساسسااارا(يميينأ , ورد عمياااو بااااير باااا(ف سس رن الكااا) يساااع  

ل  يكن مدرج عم  جادو) قعماا) ]االسرا(يمي[) , لكن االحتف) لفستفادة من االحتف
 .أ91س لجنة اسن ان أأ

فامت سىي(ة اسن ان الو نيأ في عمميا بسبب عد  انسجا  قعضا(يا , وعفبة 
باير الجمي) باساسرا(ي)أ , ولكن كان اى  انجاا عممتو ىو وضس تصور لكيفية وب  

ا(يميأ خمسااااة كاااا  عاااان بيااااروت , ودخااااو) ق اااافق النااااار عباااار تراجااااس الجااااي  ساالساااار 
 .أ98سالحكومة في مفاوضات مس منةمة التحرير الفمس ينية حو) موادرتيا من لبنان

نادد ولياد جنابف  بموبا  الحكومااة الحيااد  مان االحاتف) ساالسارا(يميأ ف جابااو 
واياار الخارجيااة فااداد ب ااري بااا(ف سس قن الحكومااة باادمت اااكوتين رلاا  مجمااي ااماان 

وان جاادو) ااعماا) يتضاامن تااكي) حكومااة مصاورة , لاايي لمتفااوض عماا  الادولي , 
, باا) لمتفاااوض عماا  انسااحاب فاادا(يي منةمااة التحرياار  ]االساارا(يمية[انسااحاب ال ااوات 

 .أ92سالفمس ينيةأأ
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اتضااحت معااال  الواااو ساسساارا(يميأ وتحااال  ااخياارة مااس الموارنااة كمااا تومماات 
, وعاليااااااةأ بحمايااااااة ودعاااااا  الجااااااي   ال ااااااوات المبنانيااااااة فااااااي تماااااا  المنااااااا ق سالاااااااو 

 .أ93سساالسرا(يميأ , وقبامت ال كن وجياتيا بالمعدات والعناصر
كان ساسسرا(يميونأ عاامين عم  مواصمة ال تاا) حتا  مديناة ااتورا ال ريباة مان 
الحااادود الساااورية ل ااارد ال اااوات الساااورية منياااا , لكااان الوالياااات المتحااادة عارضااات نلااا  

, وانفتااااح المن  اااة عمااا  تااادخفت دولياااة , وبالتاااالي ت اااس خااااية اتساااا  دا(ااارة ال تاااا) 
 .أ94ساحتماالت عدة منيا تدخ) السوفيت في الناا 

قراد ساسسرا(يميونأ تنصيب ر(يي ماوالي ليا  , وع اد معاىادة ساف  عما  مارار 
, قمااا الجبيااة المبنانيااة فكااان ىاادفيا  اارد السااوريين   8979المعاىاادة مااس مصاار عااا  

لبنان , ولنل  اجتمعا سويا في مصاالحي  , وكا) جياة ترياد تنفيان والفمس ينيين خارج 
قىاادافيا ومصااالحيا والساايما قن باااير الجمياا) يريااد تح يااق ماااروعة بتحرياار مساااحة 

 أ وفرض حكمو عميو.2ك 452,81لبنان س
ع د اجتما  سر  في م ر السفير اامريكي بي حي ساليارةأ وس  بيروت ياو  

حبيااب ومعاوناو مااوريي درايبار والساافير اامريكااي  , وضاا  فيمياب 8982حاياران  86
فااي لبنااان روباارت ديمااون , وباااير الجمياا) , وتفاجاا  فيميااب حبيااب حااين خاارج الجميااس 
وتركااااه ماااس بااااير الجميااا) , ف اااا) فيمياااب حبياااب سسباااررت الوالياااات المتحااادة ان تااادع  

ون ماب ترايحك  النتخاباات الر(اساة , سانتول  قمار الساعودية والمساممين فاي لبناان , 
من  ان تساعدنا في سموك  , قنت الوحيد ال ادر عما  رن اان ىانا البماد , دعناي قببما  

 .أ95سوليكن اا مع أأ
احااادث االجتيااااح ساسسااارا(يميأ تويااارا واضاااحا فاااي ماااوااين ال اااوو , وقااح ع باااة 
كبيرة من  ريق باير الجمي) في سعيو لمر(اسة , ولو  سرسرا(ي)أ لكان بااير الجميا) 

(يساااا لتنةاااي  مسااامع محااادود الااادور والفعالياااة كماااا ال يحاااب نكاااران ان يااااير باااد ةااا) ر 
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الجمي) اق  ري و بصعوبة , وضح  بالك ير من المارونيين من اج) توحيد البندبية 
المسيحية , كان باير بد ب س نص  ال ريق بعاد االجتيااح ساالسارا(يميأ عما  اابا) 

والواليات المتحادة التاي رقت باي  في سعيو رل  السم ة , كما قن دع  الر(يي سركيي
باير الجمي) الحمي  المناسب ليا , وال يكون عب اا عميياا وعما  سياساتيا فاي الاارق 

 .أ96سااوس 
نمااا ماااروعا  كااان اجتياااح ساساارا(ي)أ لمبنااان لاايي احااتفال عسااكريا فحسااب , وا 
سياسااايا لوااارض فااارض معاىااادة ساااف  ماااس لبناااان , بعاااد تنصااايب بااااير الجميااا) الااان  

مااان البداياااة , ووعااادوه بإيصاااالو لسااادة الحكااا  , فاااي الم ابااا) يوباااس معيااا  عمااا   دعماااوه
معاىاااادة سااااف  عمااااا  ماااارار مصااااار وااردن , كمااااا عمااااق االجتيااااااح حالااااة االحت اااااان 
واالن ساااااااا  باااااااين ال وا(ااااااا  المبنانياااااااة , وقضااااااار باالبتصااااااااد المبنااااااااني ونياااااااب مياىاااااااو  

 .أ97سوخيراتو
حايااران , بعااد وباا  ق اافق  89باادق ناااوح المااوا نين ماان بيااروت الوربيااة يااو  

النااار , تنفياانا لوعااد ب عااو سباايونأ لماار(يي سريوااانأ , وكااان خااروجي  عباار اتجاااىين  
ااو) بوابة المتح  ال  المن  ة الاربية , وال انية من الضاحية نحو الاما)  وكانوا 

 .أ98سيمرون عبر سي رات سرسرا(يميةأ , وكتا(بية وت  معاممتي  باىانة ومنلية
قلاا  فضااف عاان  31قلاا  والجرحاا   88عاادد ال تماا  فااي بيااروت الوربيااة بماا  

 .أ99ستدمير اابنية والبن  التحتية
 نااا ماان ااساامحة وباااموا  25صااادر الجااي  ساالساارا(يميأ ماان بيااروت الوربيااة 

بساااربة السااايارات وقجيااااة الياااات  والفااااكي والاااتمكي , وحمماااوا معيااا  عناااد مواااادرتي  
(ر االمريكيااااة, و تااااا  توايااااس السااااايارات المسااااروبة عمااااا  الحاياااااة المبنانيااااة , والساااااجا

الضااابا  ساالسااارا(يميينأ عمااا  م رباااة مااان مديناااة صااافد , كماااا امرباااوا لبناااان بعمماااتي  
 .أ811سسالايك)أ وبمنتجاتي  ب سعار منافسة
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حاصاار الجااي  ساالساارا(يميأ بمساااعدة ال ااوات المبنانيااة بيااروت الوربيااة بحااوالي 
مااادفس , وكاااان فاااي بياااروت الوربيااااة  811اباااة ودب 311أ جناااد  واك ااار مااان 3511س

لوااان فمس ينيان سح ين وال ادسيةأ يخضعان لم يادة السورية , فضف عن ب ايا لواا 
ساااور  , وادو الحصاااار الااا  خساااا(ر باااارية , ومادياااة فادحاااة فاااي صااافو  المااادنيين  

دولي والاا  معاناااة انسااانية كبياارة , وبااد باادمت الحكومااة المبنانيااة الاا  مجمااي االماان الاا
اكوو رسمية , لكنيا في الم اب) اع ت اوامر لجيايا بعد  م اوماة ساالسارا(يميينأ , 
كمااا قل اات حركااة اماا) ساافحيا بعاادما تصاادت لمجااي  ساالساارا(يميأ بااال رب ماان صااور 
الاا  جانااب الفمساا ينيين , واتخاانت جانااب الحياااد فااي باارو قخاارو ماان الجنااوب تجنبااا 

وليااااد جناااابف  ماااان ممياااااياتو عااااد  م اومااااة لتاااادمير ااحياااااا سالااااايعيةأ , كمااااا  مااااب 
 .أ818سساالسرا(يميينأ , خاية من تدمير من  ة الاو 

, وت اادمت بااوات  8982تمااوا  81ااادد ساالساارا(يميونأ حصااارى  لبيااروت يااو  
نحو المدينة , وجرت تعب(ة فربة احتيا  لمتيياد لادخو) بياروت الوربياة , وعما  الارم  

ساااات س ال ااااوات ساالساااارا(يميةأ ماااان تصاااافية ال ااااادة ماااان الوااااارات الجويااااة المسااااتمرة لاااا  ت
الفمس ينية , وبدقت الحكومة ساالسرا(يميةأ تدر  سمو  الكتا(بيين تجاه الفمسا ينيين , 

فمساا يني عماا  الحااواجا فااي االاااير  511والاادروا فااي الاااو  , فضااف عاان م تاا) 
بي اة , وىاو االول  من الحرب , وىي حواجا ابامتيا ال وات المبنانية بامر من ايمي ح

ما ولد مااكمة لاواير الادفا  سااارونأ , ان الحاواجا التاي اناا ت ىاي لتميياا فادا(ي 
منةمة التحرير , وبادتي  بين اآل  الفمس ينيين الن  بدقوا بموادرة بياروت الوربياة , 

تمااوا باكتساااح بيااروت الوربيااة فااي اليااومين التاااليين , وفااي  82وبااد اماار سباايونأ يااو  
 .أ812س سس ومن المفض) ان نعم) فورًا , بد) ا الة ىنا الحصارأأاجتما  خا  با) 

حصاا) سااوا تفاااى  بااين ساااارونأ وفيميااب حبيااب , حااين  مااب االخياار ادخااا) 
ال حااين لممحاصاارين فااي بيااروت الوربيااة , واجاااب ساااارونأ , وىااو يتصاانس الجياا), 
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اوضاع ب ن المسيحيين يتح  ون من ك) الحموالت التي تدخ) العاصمة , لكان حبياب 
ان الجنود ساالسرا(يميينأ ى  النين كانوا يمنعون اااحنات ال حاين مان الادخو) , ورد 
عميو ساارونأ بان الكمية التي كانوا يحاولون ادخاليا تكفي ال عا  الفمسا ينيين الا  

 .أ813ستموا من العا  ال اد  , ال تمضي الوبت بكاممو لماكوو , فم د مممت اتياماتك 
مسااا يني جاااورج حااااو  حصاااار بياااروت وىاااي المااارة االولااا  التاااي انت اااد ال ا(اااد الف

تصاااا) فييااااا ال ااااوات ساالساااارا(يميةأ الاااا  عاصاااامة عربيااااة , وتضاااارب الحصااااار عمييااااا 
وال وات المبنانية , وت ص  مدنييا , ومنااتتيا بوحااية مان دون عما) عرباي مااتر  

مبارياااات , او ردة فعااا) جماىيرياااة عربياااة , بينماااا العااارب والعاااال  منااااومون باااان فق 
كااا ي العاااال  لكااارة ال اااد  فاااي اسااابانيا , ان باااا) حااااو  بساااخرية تجااااه التخاااان) الااااعبي 
العربااي تجاااه عاصاامة عربيااة سس عناادما ياااداد ال صاا  عماا  بيااروت ياااداد التحااد  , 
ويخي) اليي اآلن ان العال  سييتا , ان بيروت تحترق , ان بنيفة باد دخمات ممجا  فاي 

, قو قك اار اآلن العااال  سااييتا , اااوار  الجاا(اار سااتنا) بري(ااا  75باارج البراجنااة ف تماات 
فييا المةاىرات , فانا بنا نفاج  ان المةاىرة كانت تعم) لفريق الجاا(ر الان  انتصار 

 .أ814س عم  قلمانيا في كرة ال د أأ
كااان اجتياااح ساساارا(ي)أ لمبنااان لاايي احااتفال عسااكريا فحسااب , وانمااا ماااروعا 

  ماااس لبناااان , بعاااد تنصااايب بااااير الجميااا) الااان  سياسااايا لوااارض فااارض معاىااادة ساااف
دعماااوه مااان البداياااة , ووعااادوه بإيصاااالو لسااادة الحكااا  , فاااي الم ابااا) يوباااس معيااا  عمااا  
معاىاادة سااف  عماا  ماارار مصاار واالردن , وبضاا  عماا  ال ااوة الفمساا ينية, كمااا عمااق 

مبنااني االجتياح حالة االحت ان واالن ساا  باين ال وا(ا  المبنانياة , وقضار باالبتصااد ال
 . ونيب مياىو , واةير مدو ضع  اانةمة العربية وتخانليا اما  ساسرا(ي)أ
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 :املصادر
                                                      

فااي سااي) الب ااا   نياار المي اااني: ق ااو) اانياار المبنانيااة ينبااس ماان ماارب بعمباا  أ *س
كماا , ينباااس  871ويصااب فااي البحااار المتوساا  ااااما) مدينااة صاااور, يبماا   ولاااو 

سااانويًا  3ممياااون   751ويجااار  ويصاااب فاااي لبناااان. وتبمااا  بدرتاااو الما(ياااة ت ريباااًا 
والااااان  قبيمااااات عمياااااو الماااااااريس والدراساااااات لفساااااتفادة مناااااو فاااااي رنتااااااج ال اباااااة 

ر  والااارب لمب ااا  والجنااوب والساااح) بيااد  تنميااة الكيروما(يااة وتاا مين مياااه الاا
ال  اااا  الاراعاااي والكيرباااا(ي ولمحاااد مااان النااااوح واليجرة.االنترنيااات, الموسااااوعة 

 .2182ايار  9الحرة, في 
كاااان ال اااالوث الحااااك  المتصااامب سبااايون ,وااااارون, وروفا(يااا) ايتاااانأ يحةااارون   أ8س

ة. عباادالردو  ساانو , بمواجيااة جدياادة ضااد سااوريا , ومنةمااة التحرياار الفمساا يني
تفكااا  الدولاااة وتصاااد  المجتماااس, بياااروت, المجماااد  8991-8975حااارب لبناااان 

 . 294-293,  2118ااو), الدار العربية لمعمو  ناارون,
, وىو الر(يي ااربعين لمواليات المتحدة مان 8988رونالد ريوان, ولد في ابا  أ *س

من  والية كاليفورنيا  عم  33, وببميا كان الحاك  رب   8989رل  8988عا   
, و كااااان يعماااا) بمجااااا) التم ياااا) بباااا) قن ياااادخ) 8975رلاااا  عااااا   8967عااااا  

عتباار قحااد قكباار المجااا) السياسااي عنااد وفاتااو كااان مصاااب بماارض الاىااامير , وي
يومًا, فضف رلا   889سنة و 93ردساا امريكا عمرًا حيث بم  عمره عند وفاتو 

  يومًا. 349سنة و 69رنو كان ااكبر حين انتخابو ف د كان عمره حينيا 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8

%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1 
ة كمياااا) دامااااار , بيااااروت , منااااااورات دار ااااايمون ااااايفر , كااااارة الاااا م  , ترجمااااا أ2س

 . 91-88,   8985النضا) لم باعة, 
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في برية سكفار مف)أ في فمس ين,  8928ابا   27ساريي) اارونأ , ولد يو   أ3س
, ااو)  8973انة  ال  س عصابة الياجانا الصاييوينيةأ , دخا) الكنيسات عاا  

,واااار  فااي 8988,  اا  واياارا لماادفا  عااا   8977منصااب واياار الاراعااة عااا  
,  2116كااانون ال اااني  4مجااارة صاابرا وااااتيف , اصاايب بجم ااة دماميااة يااو  

 . 2119حايران   26الموسوعة الحرة , ويكبيديا , يو  
قالن مينارال , قسرار حرب لبنان من ان فب بااير الجميا) رلا  حارب المخيماات  أ4س

بيروت, المكتبة  الفمس ينية, ترجمة مجموعة من المترجمين, تنسيق ماا  برو,
 . 817,  2116الاربية, 

 .818المصدر نفسو, ص  أ5س
في روسيا البيضاا , قكم) دراستو في  8983آب  86سمناحي  بيونأ , ولد في  أ6س

, قسااي عصااابة ساارجااون الصااييونيةأ التااي باماات بماانابع  8938بولناادا عااا  
سار ان  , تاوفي ق ار مارض 8977ديار ياساين , قصابع ر(يساا لماواراا فاي عاا  

عامااا .االنترنياات, الموسااوعة  78عاان عماار يناااىا  8992آنار  9ال ولااون فااي 
 . 2119حايران ,  27الحرة ويكبيديا , يو  

 . 877,   68قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ7س
 . 248كري  ب راودني , لعنة و ن, بيروت, سد.تأ,   أ8س
 . 516-514فداد ب ري , المصدر السابق ,   أ9س
جانساان مياااي) , معركااة بيااروت , لمااانا مااات ساساارا(ي)أ لبنااان , عاارض ىناااا  أ81س

 . 316,   8982باس  , لندن, 
 . 892قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ88س
 . 389جانسن مياي) , المصدر السابق ,   أ82س

(13( Archivder Gegenwart vom27-jun 1982,floge 28,S-25741. 
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رة الفضاا(ية , برناام  اااىد عما  العصار , ل ااا ماس اماين الجميا) , بناة الجايا أ84س
 . 2119تارين ال اني  23يو  

 . 814ايمون ايفر , المصدر السابق,   أ85س
(16  .http//: www.marefa-orglindex-ph,p-16,november,2009 س 

 . 895-894قالن مينا رال , المصدر السابق,   أ87س
 . 892المصدر نفسو ,   أ88س
رافااق ساااارونأ مساااعد ر(اايي قركااان الجااي  الجناارا) سمواااي ليفاايأ , ور(اايي  أ89س

جياااااا سقمااااانأ الجناااارا) سربااااراىي  تاااااميرأ , ور(اااايي المكتااااب ال الااااث سالعممياااااتأ 
عااااموي ياااارونأ . الجنااارا) سقور  سااااميأ ور(ااايي الوحااادات الخاصاااة الجنااارا) س

 . 48-39كري  ب رادوني , لعنة و ن , بيروت ,س د.ت أ,  
جاااون باااوكين , ممعاااون ىاااو صاااانس الساااف .. فيمياااب حبياااب فاااي مواجياااة ارييااا)  أ21س

-93,  2112, بياااروت, دار النياااار, 2ااااارون, ترجماااة مساااان مصااان,  
94. 

 . 41كري  ب رادوني , المصدر السابق,   أ22س
 . 212-898لمصدر السابق ,  قالن مينارال , ا أ23س
 . 218المصدر نفسو,   أ24س
نبياا) خميفااة , االسااتراتيجيات السااورية و ساالساارا(يميةأ واالوربيااة حيااا) لبنااان ,  أ25س

 . 99,   8993جبي) , دار بيبموي لمنار , 
 . 94-93جون بويكن , المصدر السابق ,    أ26س
 . 218قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ27س

)28)  A.J.Abraham, the Lebanon war , wetport,Connecticut/ 

London,1998, p.139. 

http://www.marefa-orglindex-ph,p-16,november,2009/
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 . 311عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ29س
 . 211قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ31س
 . 94-93جون بويكن , المصدر السابق ,   أ38س
كاااانون ال ااااني 21, ياااو  صاااحيفة باااديعوت احراناااوت ساسسااارا(يميةأ , تااا) قبياااب  أ32س

8982. 
 .458قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ33س
 .216عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ34س
 . 892ايمون ايفر , المصدر السابق ,   أ35س
ابمواات االردن ساساارا(ي)أ عباار الواليااات المتحاادة بانيااا حريصااة عماا  اال يعماا)  أ36س

وان موبفياااااا  ابااااات بمناااااس تسااااام) الفااااادا(يين  اعاااااداا ساسااااارا(ي)أ عبااااار اراضاااااييا ,
 . 825-823الفمس ينيين. ايمون ايفر , المصدر السابق ,  

 . 889المصدر نفسو ,   أ37س
,  3عباااداا باااو حبياااب , الضاااوا االصااافر , السياساااة االمريكياااة فاااي لبناااان ,   أ38س

 . 86,  8998بيروت , 
بيااااروت,سد.تأ ,  جون ااااان رانااااد) , حاااارب االاااا  ساااانة حتاااا  قخاااار مساااايحي, أ39س

 891-898 . 
ساااامير بصااااير , حاااارب لبنااااان فااااي الااااا اق الااااو ني الاااا  الناااااا  ساالساااارا(يميأ  أ41س

 . 485,   2117, بيروت ,  8975-8982
 . 826ايمون ايفر , المصدر السابق ,   أ48س
 . 293عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ42س
 .293 – 827المصدر نفسو ,   أ43س
 . 387ياي) , المصدر السابق ,  جانسن م أ44س



 
 

   

 

األجتياح )اإلسرائيلي(  
 2893للبنان عام 

 . جمال سعد نوفاند
  3123 كانون األول( 24)  العدد 

  142 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                     

 .397-395,   882عبدالردو  سنو , المصدر السابق,   أ45س
 .882, 8991, 2جواي  ابو خمي) , بصة الموارنة في الحرب, بيروت, أ46س
 . 311عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ47س
 . 318بناة الجايرة , ااىد عم  العصر , المصدر السابق ,   أ48س
 . 318عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ49س
, بيااااروت , مدسسااااة  8982ااااايف راياااان, االجتياااااح ساسساااارا(يميأ لمبنااااان عااااا   أ51س

 . 89-88,   8984,  68الدراسات الفمس ينية , سمسمة رب  
 . 882جواي  ابو خمي) , المصدر السابق,   أ58س
 . 228قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ52س
 . 312بدالردو  سنو , المصدر السابق,  ع أ53س
 . 838ايمون ايفر , المصدر السابق ,   أ54س
ماااادة كنفااااني , المعارضاااة ساالسااارا(يميةأ لوااااو لبناااان فاااي الفكااار االساااتراتيجي  أ55س

 . 49-48,   8983العربي , بيروت, 
 . 312عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ56س
 . 289لسابق ,  االن مينا رال , المصدر ا أ57س
نابماااة جناااود مدرعاااة . كميفاااور  8311قلااا  اااااحنة ن ااا) جناااود , و82اساااتخد   أ58س

, دراسات سياساية وعساكرية  8982ق.رايت , آلة الحرب ساالسرا(يميةأ في لبنان 
 . 61,  8984,  68, بيروت , مدسسة الدراسات الفمس ينية , سمسمة رب  

 .288االن مينا رال , المصدر السابق ,   أ59س
 .289المصدر نفسو ,    أ61س
 .292-291عبدالردو  سنو , المصدر السابق,   أ68س
 . 588,  2119فداد ب ري , المنكرات , بيروت, دار النيار ,  أ62س
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 . 844ممفات منةمة التحرير الفمس ينية , بيروت ,س د.ت أ,   أ63س
 893جون ان راند) ,المصدر السابق,   أ64س
 .8982آب,  86مريكية, يو  مجمة التاي  اا أ65س
 . 61كميفورد ق.رايت , المصدر السابق ,   أ66س
 .86,   8986تريفون دوبو  , النصر الناب  , فرجينيا ,  أ67س
 896جواي  ابو خمي) , المصدر السابق ,   أ68س
 . 61كميفورد ق.رايت , المصدر السابق ,   أ69س
 . 316جانسن مياي) , المصدر السابق ,   أ71س
اسااتاا قعضاااا مجمااي ااماان الاادولي بماان فاايي  فرنسااا ماان تصاارفات الواليااات  أ78س

 . 521المتحدة. فداد ب ري , المصدر السابق ,  
؛ ممخااا  اسناعاااات العالمياااة لااادو  8982حاياااران  8رناعاااة سرسااارا(ي)أ , ياااو   أ72س

 . 8982حايران  81أ , يو  B.B.Cىي(ة اسناعة البري انية س
  الحمااار: وىاااو اتفااااق باااين ساااوريا وساسااارا(ي)أ برعاياااة الوالياااات اتفابياااة الخ اااو  أ73س

, وي ضي 8976نيسان 88المتحدة , وكان المم  حسين عراب نل  االتفاق في 
بت اس  النفون في لبنان, كما ادو االتفاق عم  حصو) ساسرا(ي)أ عم  عمق في 

 دخااا) جنااوب لبنااان الاا  مسااافة اربعااين كيمااو متاار, بينمااا ساامع االتفاااق لسااوريا ب
بواتيا ال  لبنان ار  عاد  تجااوا الخا  االحمار سالسارا(ي)أ عناد نيار المي ااني 
والنب ية جنوبا,وان اليست د  اسمحة استراتيجية سكصواريخ سا أ ال  داخ) لبنان 
وعااد  اسااتخدا  ال يااران, وساافح البحريااة فااي ااجااواا والمياااه المبنانيااة, وتاا مين 

وسالسارا(ي)أ فاي الجناوب عبار ت اسا  النفاون  المجا) الحيو  لسورية في الب اا  ,
بينيماااا , وجعااا) امااان لبناااان مرتب اااا بااا مني , وتمكااان  وايااار الخارجياااة االمريكاااي 
ىناار  كيساانجر ماان قبنااا  ساساارا(ي)أ عماا  الاادخو) السااور  الاا  لبنااان, النااو ماان 
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الناحية العساكرية ساو  يخفا  ميادانيا مان بادرات الجاي  الساور  فاي الجاوالن, 
السياساااية تاااوري  ساااوريا فاااي الممااا  المبنااااني, ويمييياااا عااان اااادون  ومااان الناحياااة

 -الكن  ااااة , ويجعميااااا تصاااا د  مااااس الفمساااا ينيين, وتضااااب  التحااااال  البيسااااار 
االسااااااااافمي.  ان ااااااااااوان اساااااااااعد , مااااااااااار نصااااااااااراا ب اااااااااري صاااااااااافير السااااااااااادي 

؛ نبياااااااا) خميفااااااااة 251, بيااااااااروت, سد.تأ,  2أ,  8992-8986والساااااااابعونس
؛ كاااااااري  ب رادونااااااااي, المصااااااادر السااااااااابق, 889-875,المصااااااادر السااااااااابق ,  

 67-69. 
باتريااا  سااا) , حاااافة ااساااد والصااارا  فاااي الاااارق ااوسااا , ترجماااة المدسساااة  أ74س

 . 683العامة لمدراسات والنار والتوايس, دماق,سد.تأ ,  
 . 8982آب  84ممخ  اسناعات العالمية , المصدر السابق , يو   أ75س
 . 238,   االن مينا رال , المصدر السابق أ76س
؛ صااااااحيفة معاااااااري   836-835ااااااايمون ااااااايفر , المصاااااادر السااااااابق ,    أ77س

 . 8982حايران ,  9ساالسرا(يميةأ , يو  
؛ مااااااادة كنفاااااااني , المصاااااادر  239االن مينااااااا رال , المصاااااادر السااااااابق ,    أ78س

 .69-61السابق,  
(79) http://alfikr alarabinet,28,December ,2009. 

فاااااي الفكاااااار  8982ساسساااااارا(يميةأ -باسااااا  جعفاااااار, المواجياااااة الجويااااااة الساااااورية أ81س
 .98-89,   8983االستراتيجي العربي, بيروت , 

تياودور ىاات , لبناان تعااي  فاي اماان الحارب .. مان انيياار دولاة رلا  انبعاااث  أ88س
 .322-328,  8993امة, ترجمة موريي صميبا,باريي, 

حبياب قن قكااد وتعياد لماار(يي االساد باا ن ساسسارا(يميينأ ساايتوبفون  سابق لفيميااب أ82س
عنااد نيااار المي اااني , بينماااا اتياا  ياسااار عرفااات الااار(يي االسااد باناااو يمتماا  ادلاااة 

http://alfikr/
http://alfikr/


 
 

   

 

األجتياح )اإلسرائيلي(  
 2893للبنان عام 

 . جمال سعد نوفاند
  3123 كانون األول( 24)  العدد 

  145 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                     

حاسمة ان سورية كانت عم  عم  مسابق باالجتيااح . محسان مادلو) , المصادر 
 . 271السابق ,  

 . 28جون ا) راند), المصدر السابق ,   أ83س
 . 8982حايران  86صحيفة السياسة الكويتية, يو   أ84س
 . 524فداد ب ري, المصدر السابق,   أ85س
 . 525المصدر نفسو,    أ86س
 .522المصدر نفسو,    أ87س
 .522المصدر نفسو ,    أ88س
اى  ال وا(  الميمة فاي لبناان سالمساممين , الموارناة , الادروا , والكا وليا أ ,  أ89س

ق الااواان , فااداد ب ااري , باااير الجمياا) , وليااد جناابف  , وضااحت المجنااة سااافي
نبيو بر  , نصر  المعمو  سياسي كا وليكي م رب من كميا) اامعونأ . فاواا 
 رابمساي , تااريخ لبناان الحااديث مان االماارة الاا  اتفااق ال اا(  , بيااروت , دار 

 . 374,   2118رياض الريي لمكتب والنار , 
 . 376السابق ,  كري  ب رادوني , المصدر  أ91س
لكاااااان ساالساااااارا(يميينأ ع مااااااوا الخ ااااااة . جااااااون بااااااويكن , المصاااااادر السااااااابق ,  أ98س

 848-849 . 
ىياا   نبياا) , نبيااو باار  اسااكن ىاانا الكتاااب, بيااروت , دار مختااارات , سد.تأ ,  أ92س

 851-858. 
 . 885,  8985راجي عاوبي , ح ا(ق في خدمة و ني, بيروت,  أ93س
 . 325-324صدر السابق ,  تيودور ىات  , الم أ94س
 . 328قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ95س
 . 288-281جواي  ابو خمي) , المصدر السابق ,   أ96س
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 . 897جون ا) راند) , المصدر السابق ,   أ97س
 . 254االن مينا رال , المصدر السابق ,   أ98س
 27ر , وتاادمير تاا  تاادمير الاا  منااا) فااي صاايدا , وتضاارر الاا  وخمسااما(ة دا أ99س

 .318مستاف  . عبدالردو  سنو,المصدر السابق ,   83مدرسة , و
 . 319عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ811س
, دماااااق, دار 8982-8846باااااار الجعفاااار  , السياسااااة الخارجيااااة السااااورية أ818س

 .  424,  8987 في, 
وارا(اااو فاااي سااااعة عااااية الااادخو) الااا  بياااروت الوربياااة , باااا  سبااايونأ بااادعوة أ812س

متااخرة مان الميا) لحضاور جمساة اسات نا(ية, لكاني  بعاد ماداوالت عنيفاة , رفضاوا  
دخو) بيروت الوربية , وبرروا معارضة تم  العممية , ايمون اايفر , المصادر 

 . 853السابق ,  
رد عميو فيميب حبيب , ان  قيضا مممت الااكوو , ال سايما حاين قع اي وعادا  أ813س

؛ ااااايمون  294فاااااا بااااو , االن مينااااارال , المصااااادر السااااابق ,  , وال ياااات  الو 
 .858ايفر , المصدر السابق ,  

 . 318عبدالردو  سنو المصدر السابق ,   أ814س
                                                                                          


