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م،1982العدوان "اإلسرائيلي" صل  لبنان صام   

 وأثره صل  الوجود الفلسطيني في لبنان
 

 

 

 

 

 

 
 

 م2022 آب/أغسطس 29 تاريخ استالم البحث:
 م2022كانون األول /ديسمبر 17 تاريخ القبول لمنشر:

 

 :ممخص الدراسة
تسمط ىذه الدراسة الضوء عمى الالجئين الفمسطينيين في لبنان وتوزيعيم الجغرافي، 

م، 1982وتستعرض أوضاعيم في لبنان. وقد ناقشت الدراسة العدوان اإلسرائيمي عمى لبنان عام 
ووضحت الموقفين العربي واألمريكي تجاىو، وأبرزت أىم نتائجو عمى الوجود الفمسطيني في 

 : لبنان ومن أىميا
  م.1982آب/ أغسطس 21خروج منظمة التحرير الفمسطينية من لبنان بتاريخ 
  .فتح المجال أمام منظمة التحرير الفمسطينية لالنخراط في عممية التسوية السممية 

خمصت الدراسة إلى أن إسرائيل حاولت القضاء عمى منظمة التحرير الفمسطينية عام 
منظمة التحرير الفمسطينية إلى تونس فتح المجال  ، إال أنيا فشمت في ذلك، فبعد رحيل1982

أماميا لالنخراط في عممية التسوية السممية، بعدما ساعدت الواليات األمريكية إسرائيل في 
 .1982اجتثاث المقاومة الفمسطينية في لبنان عام 
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وأوصت الدراسة بتوحيد الجيود العربية لبمورة سياسة فاعمة قادرة عمى مواجية التحالف 
األمريكي، ومحاربة السياسات التي تسعى لتوطين الالجئين الفمسطينيين في الشتات.  -اإلسرائيمي

 ودعم إقامة دولتنا المستقمة وعاصمتيا القدس، بدال  من االنزالق إلى ممف التطبيع.
Abstract 
     This study sheds light on the Palestinian refugees in Lebanon 

and their geographical distribution, and reviewed their conditions in 
Lebanon. The study discussed the Israeli aggression against Lebanon in 
1982 AD, and clarified the Arab and American position towards that. It 
highlighted the most important results of the Israeli aggression against 
the Palestinian presence in Lebanon, the most important of which are: 

1- The withdrawal of the Palestine Liberation Organization from 
Lebanon on August 21, 1982. 

2- Opening the way for the Palestine Liberation Organization to 
engage in the peace settlement process. 

The study concluded that Israel tried to eliminate the Palestine 
Liberation Organization in 1982, but it failed to do so. After the 
departure of the Palestine Liberation Organization to Tunisia, the way 
was opened for it to engage in the peace settlement process, after the 
United States helped Israel to eradicate the Palestinian resistance in 
Lebanon in 1982. 

The study recommended to Unify Arab efforts to formulate an 
effective policy capable of confronting the Israeli-American alliance, and 
combating policies that seek to settle Palestinian refugees in the 
diaspora. And support for the establishment of our independent state 
with Al-Quds Al-Sharif as its capital, instead of slipping into the file of 
normalization. 
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 المقدمة:  
اإلسػرائيلي بشػكل عػػاـ  -شػهد الصػراع العػريب 

كالوجػػػػػود الفلسػػػػػطيٍت ُب لبنػػػػػاف بشػػػػػكل خػػػػػاص خػػػػػالؿ 
سػػػػنواتو الطويلػػػػة، مبػػػػادرات كمشػػػػاريع سياسػػػػية أمريكيػػػػة 
لتسػػػػػػػػػػوية الصػػػػػػػػػػراع كمػػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػػمنها قضػػػػػػػػػػية الالجئػػػػػػػػػػُت 

اإلدارات األمريكيػة  -الفلسطينيُت، إال أهنػا مل تسػتطع 
 تتوج رؤيتها ْتل هنائي ٕتاه تلك القضية. أف -

كاتسمت أبعاد ا١توقف األمريكػي ٕتػاه الوجػود  
الفلسػػػػػػػػطيٍت ُب لبنػػػػػػػػاف، باالسػػػػػػػػتمرارية ُب الوقػػػػػػػػوؼ إىل 
جانػػػػب إسػػػػرائيل بشػػػػىت الطػػػػرؽ السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية 
كالثقافية، رغم ٤تاكالهتا لتغيػَت صػورهتا أمػاـ الػرأم العػاـ 

 العا١تي.
لالجتياح اإلسرائيلي للبناف  كلقد بدأ التحضَت 
ـ، هبدؼ القضاء على البنيػة التحتيػة 1979فعلينا عاـ 

١تنظمة التحرير الفلسطينية ُب جنوب لبنػاف، ك٦تػا يػدلل 
قيػػػػػػػػادة منظمػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػر تفػػػػػػػػاجئ  علػػػػػػػى ذلػػػػػػػػك عػػػػػػػػدـ

الفلسػػطينية باالجتيػػاح، كذلػػك بسػػبب تػػوفر ا١تعلومػػات 
 -قبػػػػػل االجتيػػػػػاح بشػػػػػهور. ككػػػػػاف التنسػػػػػيق األمريكػػػػػي 

اإلسػػػػرائيلي ُب إطػػػػار العالقػػػػات اإلسػػػػرائيلية األمريكيػػػػة، 
يسػػػػػػاند خطػػػػػػط إسػػػػػػرائيل ُب تصػػػػػػفية منظمػػػػػػة التحريػػػػػػر 
الفلسطينية على ساحة الصراع ُب لبناف، لذلك عملت 
إدارة ريغاف على تكثيػف ٖتركاهتػا الدبلوماسػية ُب لبنػاف 
كالتخطيط إلزاحة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من 

  .لبناف
 مشكلة الدراسة:-أ

تتمحور مشكلة الدراسة ُب التعرؼ على األثر 
ـ، 1982الذم تركو العدكاف اإلسرائيلي على لبناف 

على الوجود الفلسطيٍت ُب لبناف، مع تسليط الضوء 
على أكضاع الوجود الفلسطيٍت ُب لبناف، كسياسة 

الواليات ا١تتحدة األمريكية ُب ٘ترير مبادراهتا للتسوية 
 كخركج الفلسطينيُت من لبناف إىل تونس. السلمية،

كُب ضوء مشكلة الدراسة ينبثق التساؤؿ 
 الرئيسي التايل:

ما أثر العدكاف اإلسرائيلي على لبناف عاـ 
 ، كالوجود الفلسطيٍت ُب لبناف؟1982

 : أىمية الدراسة -ب
 ترجع أ٫تية ىذه الدراسة إىل عوامل أساسية:

 التعرؼ على أكضاع الوجود الفلسطيٍت -1
 ُب لبناف.

ا١تسا٫تة األكادٯتية ُب حقل ا١تعرفة  -2
اإلنسانية، حيث تعد ىذه الدراسة خطوة 
ُب إتاه البحث العلمي، لدراسة أكضاع 
الوجود الفلسطيٍت ُب لبناف، كأثر العدكاف 

 .1982اإلسرائيلي على لبناف عاـ 
 أىداف الدراسة: -ت

 تتمحور أىداؼ الدراسة حوؿ اآلٌب:
الوجود الفلسطيٍت ُب إبراز أكضاع  -1

 لبناف.
التعرؼ على أثر العدكاف اإلسرائيلي  -2

 على الوجود الفلسطيٍت ُب لبناف.
تسليط الضوء على ا١توقف العريب  -3

كاألمريكي ٕتاه العدكاف اإلسرائيلي 
 .1982على لبناف عاـ 

 منهجية الدراسة. -ث
اعتمدت الدراسة عدة مناىج، جاءت 

 على النحو اآلٌب:
لعرض اٟتقائق  ريخي:المنهج التا -

كتتبع جذكرىا كٚتع األدلة كتقوٯتها 
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للتوصل إىل استنتاج ٣تموعة من النتائج 
 العلمية الواضحة.

كذلك  المنهج الوصفي التحليلي: -
لتحليل أبعاد العدكاف اإلسرائيلي على 

 .1982لبناف 
 تمهيد:

ـ يـو 1948عاـ  مايو / آيار 15مل يكن 
نكبة فلسطُت، إال انتهاء اٟتلقة األخَتة من سلسلة 
اٟتلقات التآمرية على فلسطُت كشعبها، كاليت أسفرت 
عن أكسع عملية هتجَت قسرم شهدهتا ا١تنطقة العربية 
ُب القرف العشرين، كعلى إثر تلك النكبة اليت حلت 
بالشعب الفلسطيٍت، ٞتأ العديد من سكاف ا١تدف 

كاألرياؼ الفلسطينية إىل دكؿ اٞتوار: )لبناف، كالقرل 
كاألردف، كسوريا، كالعراؽ، كمصر( )كالضفة الغربية، 

. أما عن (320)كقطاع غزة( ُب داخل أراضي فلسطُت
عدد الالجئُت الفلسطينيُت الذين أيجلوا عن ديارىم 

حزيراف  30( الجئنا كفقنا ألرقاـ )960.021بلغ )
ىنا ىي األراضي ـ(، كالديار ا١تقصودة 1950

الفلسطينية اليت كقعت ُب قبضة االحتالؿ الصهيوٍل 
 . (321)ـ1948إباف حرب 

ـ لتضيف 1967ٍب جاءت حرب حزيراف 
ا آخر لقضية اللجوء كالنزكح  أعدادنا أخرل كبيعدن
الفلسطيٍت، كجرل تشريد ما يقارب نصف مليوف 

                                                           

(. أكضاع الالجئُت 2008عيتاٍل، أمل كآخركف. )( 320)
، 1الفلسطينيُت ُب لبناف، ٖترير: ٤تسن ٤تمد صاّب، ط
 .8بَتكت: مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات، ص

(. الفلسطينيوف كالتهجَت 1986السواحرم، خليل. )( 321)
، عماف، األردف: دار 1كالرعاية االجتماعية، طالقسرم 

الكرمل للنشر كالتوزيع، دراسات صامد االقتصادم، 
 .10-9ص

 .(322)الجئ من الضفة الغربية كقطاع غزة
 سطينيون في لبنان:أواًل: الالجئون الفل

لقد تراكح عدد الالجئُت الفلسطينيُت الذين نزحوا إىل  
، ما بُت 1948لبناف إثر النكبة الفلسطينية عاـ 

ألف الجئ فلسطيٍت. كشكل  130)-100)
الالجئوف الفلسطينيوف ُب لبناف آنذاؾ حوايل 

من ٣تموع الالجئُت الفلسطينيُت، ككاف  13.8))
وا إىل لبناف من منطقة أغلب الالجئُت الذين قدم

اٞتليل كٖتديدان من عكا، بيساف، اٟتولة، الناصرة، 
. أما عن اختيار (323)صفد، طِّبية، اللد كالرملة، كيافا

جزء من الالجئُت الفلسطينيُت لبناف كملجأ أك بالد 
 ٢تم، فهو يعود لعدة أسباب، أبرزىا:

قرب اٟتدكد اٞتغرافية، حيث اختار بعض  .1
قريبة من قراىم كمناطق الفلسطينيُت مناطق 

سكنهم على اٟتدكد اللبنانية، على اعتقاد منهم  
كما كيًعديكا بأهنم سيعودكف ُب القريب إىل قراىم 

 . (324)كمدهنم
العالقات ا١تتينة بُت الشعبُت الفلسطيٍت  .2

كاللبناٍل، فقد كاف فئة من برجوازية ا١تدف 
كمعظمهم اعتادكا على االصطياؼ سابقنا ُب 

د ٢تم أقارب كعالقات مصاىرة لبناف أك يوج
فيو، كقد سكنوا ا١تدف على اعتقاد منهم، كما 

                                                           

اٟتمد، جواد؛ كالرشداف، عبد الفتاح كآخركف. (322)
(. مستقبل الالجئُت الفلسطينيُت كفلسطيٍت 2002)

، عماف: مركز دراسات الشرؽ األكسط، 1الشتات، ط
 .167ص

(. الالجئوف 2000) حجاج، نصرم صاّب.( 323)
، راـ اهلل: 1الفلسطينيوف ُب لبناف .. إىل مىت؟، ط

 .9، ص مؤسسة ناديا للطباعة كالنشر كاإلعالـ كالتوزيع
 .22ص عيتاٍل، أمل كآخركف، مرجع سابق،( 324)
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كعدكا بأهنم سيعودكف ُب القريب إىل قراىم 
 .(325)كمدهنم

التبادؿ التجارم، حيث كانت تتم ا١تبادالت  .3
التجارية بُت سكاف اٞتليل بشماؿ فلسطُت 
كسكاف لبناف، كاليت كانت نشطة كمستمرة حىت 

.ٝتحت (326)الِّبيطاٍل لفلسطُتأثناء االنتداب 
اٟتكومة اللبنانية لالجئُت الفلسطينيُت بالدخوؿ 
من مشايل فلسطُت، كقد شكلت فرقة االنتماء 
اٟتكومية لتقدَل ا١تواساة األخوية كاإلعانة 
السريعة كا١تؤقتة، كاستمر اٟتاؿ كذلك حىت عاـ 

ـ، عندما بدأت األكنركا تتحمل 1951
جئُت مسؤكليات إغاثة كتشغيل الال

 .(327)الفلسطينيُت

 توزيع الالجئين الفلسطينيين في لبنان: -2
شهدت فًتة اللجوء األكىل تبعثرنا كاسعنا 
لالجئُت ُب اٞتنوب اللبناٍل كالبقاع الغريب، كصوالن إىل 
العاصمة بَتكت، كما لبثت اإلجراءات اإلدارية الرٝتية 
أف بدأت كبدأ دكر ككالة الغوث )األكنركا( ُب مساعدة 

                                                           

(. "الالجئػػػػػػػػوف 2012مػػػػػػػػزركع، عمػػػػػػػػر كصػػػػػػػػفي نػػػػػػػػافع. ) (325)
الفلسػػػػطينيوف ُب لبنػػػػاف كا١توقػػػػف اإلقليمػػػػي كالػػػػدكيل مػػػػنهم 

ـ("، )رسػػػالة ماجسػػػتَت(، كليػػػة اآلداب 1982-1994)
 .5كالعلـو كاإلنسانية، جامعة األزىر، غزة، ص

(. "الالجئوف الفلسطينيوف 2017قاقي، أمينة. )( 326)
ـ("، 1991-1967كدكرىم السياسي ُب لبناف )

)رسالة ماجستَت(، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية 
ائر، كاالجتماعية، جامعة ٤تمد خضَت بسكرة، اٞتز 

 .9ص
(. "دكر ا١تقاكمة ُب 2007القصاص، أشرؼ إبراىيم. )( 327)

التصدم للعدكاف اإلسرائيلي على لبناف من عاـ 
ـ("، )رسالة ماجستَت غَت منشورة(، 1978-1982)

 .5-4اٞتامعة اإلسالمية، غزة، ص

الالجئُت لتوفَت ا١تأكل ُب ٥تيمات متعددة امتدت من 
، كمع مركر الزمن بزيادة (328)مشاؿ البالد إىل جنوهبا

عدد الالجئُت خرجت أقساـ منهم بشكلو أكسع إىل 
خارج ا١تخيمات كخارج لبناف أيضنا، ٦تا أدل إىل توزع 

( 12الالجئُت كفقنا إلحصاءات األكنركا على )
 . (329)٥تيمان 

جئوف من سكاف ا١تخيمات ُب كيشكل الال
لبناف أعلى نسبة من ٣تمل تعداد الالجئُت الكلي ُب 

، إال أف ىناؾ تضارب ُب أرقاـ (330)البلد ا١تضيف
كتقديرات الالجئُت الفلسطينيُت، كفقداف ا١تعلومات 
الدقيقة ُب اإلحصائيات اليت أجريت ٟتصر الالجئُت 

 كذلك يعود إىل أف: الفلسطينيُت
ا١تصاّب العربية كاإلسرائيلية كالدكلية تقاطعت عند  .1

تغيب اٟتصر الدقيق ألعداد الالجئُت، 
فاإلسرائيليُت مل يكونوا معنيُت بإحصائيات 
دقيقة؛ لرفضهم مبدأ فكرة عودة الالجئُت 
الفلسطينيُت، إىل جانب أف الفلسطينيُت مل 
يكن لديهم مصلحة إلعطاء أعدادىم اٟتقيقية 

                                                           

(328 )( . ، 1(. القضية الفلسطينية، ط1986زعيًت، أكـر
 .283النشر، ص عماف: مؤسسة دار اٞتليل للطباعة ك 

اٟتمػػػػػػػػػد، جػػػػػػػػػواد؛ كالرشػػػػػػػػػداف، عبػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػاح كآخػػػػػػػػػركف.  (329)
(. مسػػػػػػتقبل الالجئػػػػػػُت الفلسػػػػػػطينيُت كفلسػػػػػػطيٍت 2002)

، عمػػػاف: مركػػػز دراسػػػات الشػػػرؽ األكسػػػط، 1الشػػػتات، ط
 .337ص

(. الالجئوف 1955العليا الفلسطينية ا٢تيئة العربية. )( 330)
، 1الفلسطينيوف ضحايا االستعمار كالصهيونية، ط

 .142، صالقاىرة: ا٢تيئة العربية العليا الفلسطينية
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كحقوقية كمعيشية ُب الدكؿ  ألسباب سياسية
 .(331)ا١تضيفة لالجئُت

كجود بعض األسباب اليت يتعلق بعضها بواقع  .2
التشتت الذم يعيشو الفلسطينيوف عمومنا 

 كالالجئوف خصوصنا.
عدـ كجود ىيئات فلسطينية قادرة على إ٧تاز  .3

 .(332)مثل ىذا األمر ُب تلك ا١ترحلة التارٮتية
ىل تبٍت الرقم اٞتهات الفلسطينية الرٝتية مالت إ .4

األكِّب بالنسبة إىل أعداد الالجئُت الفلسطينيُت 
ُب لبناف، رٔتا استدراجنا لالنتباه كالعطف 
الدكليُت، كما مالت اٞتهات الرٝتية اللبنانية إىل 
تضخيم عدد الالجئُت ُب لبناف أيضنا، كذلك 
إلظهار عدـ قدرة لبناف على استيعاب أعداد 

 . (333)كفَتة من الفلسطينيُت
دـ قياـ عدد من الفلسطينيُت بتسجيل ع .5

أٝتائهم لدل األكنركا ألسباب عديدة، أ٫تها: 
األحواؿ ا١تيسورة لبعضهم، كاعتقاد بعضهم 

 .(334)بالعودة القريبة
كتنتشر ا١تخيمات الفلسطينية ُب ٜتس مناطق 
ُب لبناف، كىي: )طرابلس، كبَتكت، كصيدا، كصور، 

                                                           

(. "حػق عػودة الالجئػُت 2001قصراكم، ٤تمد عػودة. ) (331)
الفلسػػػطينيُت: األبعػػػاد كالتعقيػػػػدات"، )رسػػػالة ماجسػػػػتَت(، 

 .9جامعة بَتزيت، فلسطُت، ص
(. التعػػػػداد السػػػػكاٍل لالجئػػػػُت 2017كليػػػػب، فتحػػػػي. )  (332)

.. ىو إ٧تاز كطٍت ىاـ،  الفلسطينيُت ُب لبناف رغم احملاذير
ـ، لبنػػاف، موقػػع مركػػز باحػػث 1/1/2020تػػاريخ الزيػػارة: 

للدراسػػػػػات الفلسػػػػػطينية كاالسػػػػػًتاتيجية، موقػػػػػع إلكػػػػػًتكٍل: 
https://www.bahethcenter.net/. 

 .9القصاص، أشرؼ إبراىيم، مرجع سابق، ص( 333)
 .10ّب، مرجع سابق، صحجاج، نصرم صا( 334)

خيمات إىل عاـ ٍب البقاع(، كيرجع تاريخ إنشاء ىذه ا١ت
 . (335)ـ1948

كتوزع الالجئوف الفلسطينيوف ُب لبناف على 
اثٌت عشر ٥تيمنا )رٝتينا( مسجالن لدل األكنركا، كما 
يقيم عدد من الالجئُت ُب ٕتمعات غَت مسجلة )غَت 
رٝتية(، كال تصنف ضمن ا١تخيمات، كمن أبرزىا: 
)الشِّب٭تا، القاٝتية، الِّبغلية، الواسطة، حبل البحر، 
ا١تعشوؽ، الداعوؽ، سعيد غواش، الناعمة، كادم 

 (336)الزينة(، إضافةن إىل عدد من ا١تدف كالقرل اللبنانية
. 
 أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان:  -3

ٗتتلف أكضاع الالجئُت الفلسطينيُت ُب لبناف 
عن سائر البلداف العربية ا١تضيفة، خاصة أف لبناف بلد 

السكانية، كتلعب التوازنات الطائفية متنوع ُب تركيبتو 
الدقيقة دكرنا بالغ األ٫تية ُب حياتو السياسية 

، كُب ا١تقابل الفلسطينيوف ىم ُب أغلبيتهم (337)العامة
الساحقة من ا١تسلمُت السنَّة، ٦تا يؤثر ذلك على 
ا١تساس بالتكوينات الطائفية اللبنانية كاختالؿ التوازف 

 .(338)الطائفي فيو

                                                           

(. "خرائط التوزيع اٞتغراُب 1996عبد ا٢تادم، ٤تمد. )( 335)
١تخيمات الالجئُت كالنازحُت"، صامد االقتصادم، ٖترير: 

 .86(، ص105أٛتد أبو عالء، ع)
(. "ا١تخيمػػػات الفلسػػػطينية 2008أبػػػو طربػػػوش، ٤تمػػػد. ) (336)

(، 5بعضػػػها مهػػػدـك كالبػػػاقي منكػػػوب"، ٣تلػػػة العػػػودة، ع)
 .28ص

(. الالجئوف 2005دائرة شؤكف الالجئُت. )( 337)
الفلسطينيوف ُب لبناف: اإلشكاليات الراىنة كاآلفاؽ 

، راـ اهلل، فلسطُت: دائرة شؤكف 1ا١تستقبلية، ط
 .41الالجئُت، ص

(. "االضػػػػػػػطراب 2009اجملموعػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة لألزمػػػػػػػات. )( 338)
ا١تتفػػاقم: ٥تيمػػات الالجئػػُت الفلسػػطينيُت ُب لبنػػاف"، ٣تلػػة 

https://www.bahethcenter.net/
https://www.bahethcenter.net/
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التشريعات اللبنانية الفلسطيٍت كقد اعتِّبت 
أجنبينا مثل بقية األجانب ا١توجودين على األرض 

ـ، 1965اللبنانية، متجاكزة بركتوكوؿ الدار البيضاء
فقد عرَّؼ القانوف اللبناٍل األجنيب بأنو: "يعد أجنبينا 
با١تعٌت ا١تقصود هبذا القانوف كل شخص حقيقي أك 

 .(339)معنوم من غَت التابعية اللبنانية"
كيعد الالجئوف الفلسطينيوف ُب لبناف من أكثر 
فئات الالجئُت معاناة على كافة األصعدة: القانونية، 

،  (340)كالصحية، كا١تعيشية، كاالجتماعية، كاالقتصادية
كما تعرض الفلسطينيوف ُب لبناف بشكلو عاـ إىل 
أشكاؿ عدة من التهميش 

(Marginalization التهميش ا١تكاٍل :)
(Spatialا ) لذم حوؿ ا١تخيمات الفلسطينية إىل

جزر شبو معزكلة عن ٤تيطها، كالتهميش االقتصادم 
(Economic الذم يفرض قيودنا صارمة على )

حق الفلسطينيُت ُب العمل كالضماف االجتماعي، 
( Institutionalناىيك عن التهميش ا١تؤسساٌب )

الذم يستبعد الفلسطينيُت من مؤسسات اٟتياة 
 .(341)ثقافيةاالجتماعية كال

                                                                             

سػػتقبل العػػريب، مقالػػة صػػادر عػػن مركػػز دراسػػات الوحػػدة ا١ت
  (.362العربية، لبناف، ع)

(. "مػػػػاذا عػػػػن تعػػػػديل 2010العػػػػرب، إبػػػػراىيم أسػػػػامة. )( 339)
بقيػػػػػػة القػػػػػػوانُت اجملحفػػػػػػة ْتػػػػػػق الالجئػػػػػػُت الفلسػػػػػػطينيُت؟"، 
، با١تشػػػػػاركة مػػػػػع مركػػػػػز الزيتونػػػػػة للدراسػػػػػات  فلسػػػػػطُت اليػػػػػـو

 .26(، ص1890كاالستشارات، بَتكت، ع)
(. معاناة الالجئ 2010عيتاٍل، مرَل؛ كمناع، معُت. )( 340)

، بَتكت: مركز 1الفلسطيٍت، ٖترير: ٤تسن صاّب، ط
 .46الزيتونة للدراسات كاالستشارات، ص 

(. الالجئػػوف 2015كنودسػػن، آرم؛ كحنفػػي، سػػارم. )( 341)
الفلسطينيوف ُب ا١تشرؽ العريب: ا٢توية، كالفضاء، كا١تكػاف، 

، 1، ترٚتػػػػػػة: دٯتػػػػػػا الشػػػػػػريف، طمراجعػػػػػػة: جػػػػػػابر سػػػػػػليماف
 .9بَتكت: ا١تركز العريب لألْتاث كدراسة السياسات، ص 

كعاش الفلسطينيوف بعد ٞتوئهم إىل لبناف ُب 
خياـ، كاليت أصبحت عالمة على بؤسهم كشقائهم، 
كٖتولت فيما بعد إىل مساكن أقرب إىل أكواخ، بينيت 
من اٟتجارة كالزنك، ككانت متالصقة، كطرقها دركب 
طينية موحلة، ٕترم فيها ا١تياه األسنة النإتة عن 

ظل غياب شبكات الصرؼ استعماؿ ا١تساكن ُب 
الصحي، بل كأصبح ا١تخيم مكاف اإلقامة اإللزامي 

. كأيخضعت ا١تخيمات ُب (342)لالجئُت الفلسطينيُت
لبناف لقوانُت غريبة، ىدفت إىل عزؿ ٕتمعات 
الالجئُت عن االتصاؿ ببعضها كٛتالت من 
التحقيقات التعسفية ١تنع االتصاؿ فيما بينهم أك حىت 

 . (343)العربية األخرلاالتصاؿ مع األقطار 
ترل الدراسة أف الالجئُت الفلسطينيُت حاكلوا 
تنظيم حياهتم اليومية بشكلو مؤقت ُب السنوات األكىل 
ُب لبناف، ظننا منهم أف اللجوء فًتة مؤقتة سرعاف ما 
تنتهي، كمن ٍب العودة إىل كطنهم، كتوجب عليهم أف 

 يتكيفوا مع اللجوء.
كعلى الرغم من ترحيب رئيس اٞتمهورية 
اللبنانية كالشعب اللبناٍل بالفلسطينيُت ُب بادئ األمر، 
إال أنو سرعاف ما كاف ىناؾ رفض للفلسطينيُت من 
ًقبىل شر٭تة كبَتة داخل لبناف، اعتقادنا منهم أف كجود 
الفلسطينيُت سيؤدم إىل تغيَت الًتكيبة الدٯتغرافية ُب 

فعاش الالجئوف الفلسطينيوف ُب لبناف اجملتمع اللبناٍل، 
ٖتت ظركؼ شديدة القسوة، بل كعانوا من منهجية 

                                                           

(. "ا١تخيمات كالالجئوف 2008كوؾ، ريتشارد. )( 342)
الفلسطينيوف ُب لبناف: األكلويات، كالتحديات، كالفرص 

القادمة"، مذكرات للباحثُت كصنَّاع القرار، اٞتامعة 
 .41األمريكية، بَتكت، ص

(. الالجئوف 2005شؤكف الالجئُت. ) دائرة( 343)
الفلسطينيوف ُب لبناف: اإلشكاليات الراىنة كاآلفاؽ 

، راـ اهلل، فلسطُت: دائرة شؤكف 1ا١تستقبلية، ط
 .19الالجئُت، ص
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التمييز ضدىم، كقد ذاقوا األمرين داخل ا١تخيمات 
اليت كانت تفتقر إىل ا١تستلزمات ا١تعيشية األساسية، 
باإلضافة إىل األكضاع اٟتياتية كاإلنسانية اليت كانت 

انُت كإجراءات األسوأ منذ اللجوء، كأيخضعوا لقو 
صارمة أدت بدكرىا إىل تدىور أكضاعهم ا١تادية 

 االقتصادية كاالجتماعية.
 

 م(1982ثانياً: العدوان اإلسرائيلي للبنان )
شكل العدكاف اإلسرائيلي" على لبناف عاـ 

 –ـ، مرحلة فاصلة ُب مراحل الصراع العريب 1982
اإلسرائيلي رغم ٤تاكالت البعض إخفاء آثارىا، كسيتم 

ستعراض كاقع كتطور األحداث عشية اٟترب، ا
كاألسباب اليت أدت إىل اندالع اٟترب، كمواقف 
اٟتكومات العربية ٕتاىو، ككذلك أبرز النتائج. مع 
تسليط الضوء على أبعاد الدكر األمريكي خالؿ 

ـ، كا١تبادرات 1982االجتياح اإلسرائيلي عاـ 
 األمريكية اليت طيرحت أثناء اٟترب.

 عشية الحرب: األوضاع -1
ـ، كبداية عاـ 1979ٖتوؿ لبناف ُب هناية عاـ 

ـ إىل مناطق نفوذ عسكرية، تقاٝتها 1980
كاإلسرائيليوف إضافة إىل كالسوريوف  الفلسطينيوف

ا١تيليشيات اللبنانية ا١تتعددة ا١تتحالفة معهم، كترتب 
على ذلك دخوؿ لبناف ُب موجة جديدة من 
الصراعات الداخلية، كعلى الرغم من ذلك مل تتوقف 
العمليات الفدائية ضد األىداؼ اإلسرائيلية ُب مشاؿ 
 فلسطُت احملتلة، كبا١تقابل قامت القوات اإلسرائيلية
 9بالرد على تلك العمليات، إذ قامت األخَتة ُب 

ـ بعبور اٟتدكد اللبنانية، 1980نيساف / إبريل 
كاحتلت قرل لبنانية على الشريط اٟتدكدم، كما 

آب / أغسطس من العاـ نفسو بأكِّب  29قامت ُب 

ىجـو برم منذ عملية الليطاٍل، كاستطاعت القوات 
انت تعتِّب موقعا اإلسرائيلية اقتحاـ قلعة شقيف )اليت ك

متميزا للفدائيُت ُب قصف ا١تستوطنات اإلسرائيلية 
الشمالية( كا١تناطق اجملاكرة اليت يتمركز فيها الفدائيوف 
ُب اٞتنوب اللبناٍل، كدارت عدة معارؾ بُت 

 . (344)الطرفُت
ككانت اٟتكومة اإلسرائيلية قد قررت آنذاؾ 
انتهاج سياسية جديدة ُب حرهبا ضد الفدائيُت 

لسطينيُت تعتمد فيها على مبدأ ا١تبادرة إىل ضرهبم الف
كىم ُب قواعدىم جملرد توافر معلومات عن أماكن 
تواجدىم العسكرم، دكف انتظار قيامهم بعمليات 
فدائية داخل األرض احملتلة، كقد طبقت اٟتكومة 
اإلسرائيلية ذلك القرار بعدما جاء القرار األمريكي 

ذلك بعد ا٢تجـو (، ك 16-بوقف إرساؿ طائرات )اؼ
اإلسرائيلي على ا١تفاعل النوكم العراقي، كجاء ىذا 
القرار كنوع من الضغط علي اٟتكومة اإلسرائيلية اليت 
فاجأت اإلدارة األمريكية بقرارهتا كاستأنفت عملياهتا 
العسكرية ُب لبناف متورطة بعمليات جديدة ضد 

 (.345)الفدائيُت الفلسطينيُت
 ظركؼ ـ ُب1981كقد جرت اشتباكات 

٥تتلفة، فقد سبقتها عدة ٤تاكالت الحتواء التوتر ُب 
ا١تنطقة مثل ٕتميد أزمة الصواريخ السورية ُب البقاع 
اللبناٍل، كا٢تدكء النسيب الذم عم لبناف بعد ٧تاح 

ُب التوصل إىل اتفاؽ ٯتنع حدكث  (346)فيليب حبيب

                                                           

(. لبناف بُت الشرعية 1982خويرم، أنطواف. )( 344)
كاالحتالؿ: حوادث لبناف، )د.ط(، بَتكت: دار 

 األّتدية.
(. "كقائع اٟترب"، ٣تلة شؤكف 1981)شاىُت، أٛتد. ( 345)

 .313ص  (،119فلسطينية، ع)
سياسػػي أمريكػػي مػػن أصػػل لبنػػاٍل، فيليــب حبيــب:  (346) .1

ـ، حاصػػػػػل علػػػػػى شػػػػػهادة الػػػػػدكتوراة ُب 1920كلػػػػػد عػػػػػاـ 



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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إسرائيلي، ككانت تلك اٞتهود ٔتباركة  -صداـ سورم
ككذلك كانت األضواء مسلطة على  إدارة ريغاف،

االنتخابات اإلسرائيلية، كا١تنافسة بُت حزب الليكود 
كحزب العمل، باإلضافة إىل االنطباع العاـ الذم عم 

 Menchemالعامل حينما تويل "مناحيم بيغن )
Begin")(347) كذلك يعٍت عودة التوتر إىل ا١تنطقة ،

ئيلية اإلسرا –بعدما أصبحت االشتباكات الفلسطينية 
                                                                             

ـ، تػػػوىل 1946الزراعػػػة، خػػػدـ ُب اٞتػػػيش األمريكػػػي عػػػاـ 
منصب نائػب كزيػر ا٠تارجيػة األمريكيػة لشػؤكف شػرؽ آسػيا 

ـ، كقػػػػػػػاـ بػػػػػػػدكر 1969ـ حػػػػػػػىت عػػػػػػػاـ 1967مػػػػػػػن عػػػػػػػاـ 
الوساطة بُت إسرائيل ك)ـ. ت. ؼ( كاستطاع إهناء حرب 

ـ بػػػػػػػػُت الطػػػػػػػػرفُت كبػػػػػػػػذؿ جهػػػػػػػػوده ُب إهنػػػػػػػػاء 1981٘تػػػػػػػػوز 
أبػػو سػػامر، خالػػد. ) ـ1982االجتيػػاح اإلسػػرائيلي للبنػػاف 

(. "مهمػػة فيليػػب حبيػػب ُب لبنػػاف"، ٣تلػػة شػػؤكف 1983)
 (.25-23(، ص140فلسطينية، بَتكت، ع)

ـ، كدرس 1913: كلد ُب بولونيا عاـ حيم بيغنمنا (347) .1
القػػانوف ُب جامعػػة كارسػػو، كتػػزعم حركػػة بيتػػار الػػيت كانػػت 
تتبػػػػػػػػػػػػع قائػػػػػػػػػػػػد اٟتركػػػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػػػحيحية "زئيػػػػػػػػػػػػف فالدٯتػػػػػػػػػػػػَت 

ـ علػػػى رأس التيػػػار 1938جابوسػػػنكي"، كأصػػػبح ُب عػػػاـ 
النشػػيط ُب اٟتركػػة الػػذم تصػػدل للخػػط السػػائد ُب اٟتركػػة 

حليػػف بزعامػػة جابوسػػنكي، التصػػحيحية ا١تؤيػػد لِّبيطانيػػا ك
كدعػػػا إىل تغيػػػَت ىػػػذا ا٠تػػػط، كعمػػػل علػػػى تأسػػػيس منظمػػػة 
صػػػهيونية عسػػػكرية أطلػػػق عليهػػػا اسػػػم )أرجػػػوف(، كُب عػػػاـ 

ـ أصػػػػػػبح سػػػػػػادس رئػػػػػػيس كزراء إلسػػػػػػرائيل كتػػػػػػرأس 1977
الوفػػػػد اإلسػػػػرائيلي ُب ا١تفاكضػػػػات مػػػػع الوفػػػػد ا١تصػػػػرم، كُب 
عهػػػػػػػده ًب توقيػػػػػػػع أكؿ معاىػػػػػػػدة سػػػػػػػالـ بػػػػػػػُت دكلػػػػػػػة عربيػػػػػػػة 

(. 1996ـ )شػػػػػريف، حسػػػػػُت. )1979رائيل عػػػػػاـ كإسػػػػػ
ا١تفهػػػػـو السياسػػػػي كاالجتمػػػػاعي لليهػػػػود عػػػػِّب التػػػػاريخ مػػػػن 
العهػػػػػػػػػػػػد إىل مفاكضػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػالـ الشػػػػػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػػػػػطية 

-1970ـ(: اٟتػػػػػػػػػػرب كالسػػػػػػػػػػػالـ )1995ؽ.ـ/1900)
ـ(، )د.ط(، القػػػػػػػػػػػاىرة: ا٢تيئػػػػػػػػػػػة ا١تصػػػػػػػػػػػرية العامػػػػػػػػػػػة 1981

 .303للكتاب، ص

ا١تعتادة أكثر ىدكءن 
. كحينما ًب تعيُت "أرئيل (348)

كزيرنا للدفاع  (349)("Ariel Sharonشاركف )
شهر آب/ أغسطس ا٠تامس من اإلسرائيلي ُب 

ـ، كاف لبناف يشهد سلسلة من التطورات 1981
الداخلية كاإلقليمية، كعلي إثر ىذه التطورات حاكؿ 

سوريا، بشَت اٞتميل استغالؿ التناقضات بُت 
كإسرائيل، كمنظمة التحرير الفلسطينية ٞترىم إىل حرب 

، كانصب  (350)للتخلص من سورية ك)ـ. ت. ؼ(
اىتماـ حكومة الليكود ُب إسرائيل على التخلي عن 
سياسة حزب العماؿ السابقة القاضية بعدـ التدخل 
ا١تباشر ُب األزمة اللبنانية، كبدأت اٟتكومة اإلسرائيلية 

يدة مع سوريا لإلطاحة باتفاؽ ٖتضر ١تواجهة جد

                                                           

رمضاف الفلسطينية (. "حرب 1981عمر، ٤تجوب. )( 348)
(، 119ا١توقع كالنتائج"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، ع)

 .74ص
عسكرم كسياسي )إسػرائيلي( كلػد ُب قريػة  أرئيل شارون:  (349)

كفػػػػار مػػػػالؿ بفلسػػػػطُت أيػػػػاـ االنتػػػػداب الِّبيطػػػػاٍل، كتػػػػرأس 
شاركف سرية ُب اٞتػيش اإلسػرائيلي باسػم لػواء اإلسػكندرية 

يػػِّبك ٗتصػػص ـ، كأكمػػل دراسػػتو ُب جامعػػة ى1948عػػاـ 
ـ كمػػا درس النظريػػات 1952تػاريخ الشػػرؽ األكسػػط عػػاـ 
ـ 1962ـ، كترقى عػاـ 1958العسكرية ُب بريطانيا عاـ 

ـ انتخػب 1974ليصبح قائدان للقوات ا١تسلحة، كُب عػاـ 
شػػػػاركف ليصػػػػبح عضػػػػوان ُب الكنيسػػػػت اإلسػػػػرائيلي، ٍب تػػػػرؾ 

ـ، كتػوىل منصػب 1974الكنيست كعػاد إىل اٞتػيش عػاـ 
ـ، ككاف لو دكر كبَت ُب االجتياح 1981كزير الدفاع عاـ 

ا١تػػػػػػػػػدحيت، ربػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػرزة. ) ـ1982اإلسػػػػػػػػػرائيلي للبنػػػػػػػػػاف 
(. "دكر منظمػػػػػة التحريػػػػػر الفلسػػػػػطينية ُب اٟتػػػػػرب 2015)

ـ("، )رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة 1982-1975األىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اللبنانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )
ماجسػػتَت(، كليػػة الًتبيػػة للعلػػـو اإلنسػػانية، جامعػػة كػػربالء، 

 (.220راؽ،ص الع
(. أسرار حرب لبناف من انقالب 2006مينارغ، أالف. )( 350)

بشَت اٞتميل إىل حرب ا١تخيمات الفلسطينية، ترٚتة: 
٣تموعة من الباحثُت، تنسيق: غازم برك، )د.ط(، 

 .107بَتكت: ا١تكتبة الشرقية، ص 
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ا٠تطوط اٟتمر، أما عن جانب الفلسطينيُت فقد 
أدركت إسرائيل أف االتفاؽ ا١تِّـب كاف خطأن، كذلك 
بسبب امتناع )ـ. ت. ؼ( ١تدة عاـ عن توتَت 

اإلسرائيلية جعل من  -األكضاع على اٟتدكد اللبنانية
ا١تنظمة قوة سياسية قادرة على إبراـ تسويات كاٟتفاظ 

 .  (351)عليها كاحًتامها، كىذا ما أزعج قادة إسرائيل
كبدأ القصف ا١تدفعي اإلسرائيلي على جنوب 

ـ، فقد قامت 1981٘توز/ يوليو  15لبناف ُب يـو 
القوات اإلسرائيلية بشن غارات على مواقع ا١تقاكمة 
الفلسطينية كقواعدىا ُب اٞتنوب اللبناٍل، كعلى إثر 

قلقها من تدىور الوضع ذلك أبدت اإلدارة األمريكية 
األمٍت ُب ا١تنطقة، كأكدت اىتمامها بتثبيت االستقرار 
حىت يصبح علننا، كما قدمت مشركعا ٟتل األزمة 
اللبنانية، ركزت فيو على تثبيت كقف إطالؽ النار ُب 
لبناف، كاٗتاذ ا٠تطوات الالزمة حوؿ إعادة بناء اٞتيش 

 . (352)اللبناٍل
ـ، ىاٚتت 1981٘توز / يوليو  12كُب يـو 

الطائرات اإلسرائيلية مواقع الفلسطينيُت مرة ثانية 
كاستهدفت ثالث قواعد للفلسطينيُت ُب اٞتنوب 
اللبناٍل، كأتبعتها بغارات كحشية على مبافو ١تنظمة 
التحرير الفلسطينية ُب حي الفكهاٍل ُب قلب بَتكت 

ـ، كىي ا١ترة 1981٘توز / يوليو   17الغربية بتاريخ
األكىل اليت يتعرض فيها حي ُب بَتكت للقصف 

                                                           

(. حرب لبناف عاـ 2008سنو، عبد الرؤكؼ. )( 351)
كتصدع اجملتمع، ـ(: تفكك الدكلة 1975-1995)
 .192، بَتكت: الدار العربية للعلـو ناشركف، ص 1ط

(. "موقػػػػػػػػف الواليػػػػػػػػات 2019فكػػػػػػػاؾ، ٤تمػػػػػػػػد أٛتػػػػػػػػد. )( 352)
ا١تتحػدة األمريكيػة مػن العػدكاف اإلسػرائيلي علػى لبنػاف عػػاـ 

ـ("، )رسػػػػالة ماجسػػػػتَت(، كليػػػػة اآلداب، جامعػػػػة 1982)
 .14ا١توصل، العراؽ، ص 

. كردت ا١تقاكمة الفلسطينية على (353)اإلسرائيلي
اٟتادث األخَت بصواريخ الكاتيوشا على ا١تستوطنات 
اإلسرائيلية ُب مشاؿ األرض احملتلة، كأعلن بيغن ُب 
حينو أف ا٢تجمات اليت قامت هبا إسرائيل ىجمات 

د فدائيَّي ا١تنظمة الذم كصفهم دفاعية، كٖتديدان ض
. ككاف قد أكد أرئيل شاركف من (354)"باإلرىابيُت"

٘توز/  16قبل ُب اجتماع ٣تلس الوزراء الذم ًب ُب 
ـ: "أنو البد من إزالة البنية التحتية 1981يوليو 

السياسية كالعسكرية هنائيان اليت أرساىا اإلرىابيوف ... 
ن...، دراسة كإذا ما ٖتدثنا عن حل ا١تشاكل يتضم

الوضع دراسة عميقة ... تشمل ا١تنطقة برمتها ٔتا فيها 
 .(355)بَتكت"

كتطور األمر إىل قياـ الطائرات السورية 
بالتدخل ١تنع الغارات اإلسرائيلية فوؽ صيدا لكن 
إسرائيل قامت بإسقاط إحدل ىذه الطائرات األمر 
الذم بعث أزمة الصواريخ من جديد، كما قامت 

ارة على بَتكت الغربية نتج عنها إسرائيل بشن غ
( جريح، كقاـ 700( قتيل ك)200سقوط أكثر من )

السفَت اٞتديد األمريكي ُب بَتكت "ركبرت ديلوف 
"(Robert Dillon) بإرساؿ تقرير إىل كاشنطن ،

على إثر الغارات اإلسرائيلية حذر فيو من تزايد التوتر 

                                                           

"االجتياح اإلسرائيلي  (.2012نوفاف، ٚتاؿ سعد. )( 353)
ـ"، ٣تلة آداب الفراىيدم، 1982للبناف عاـ 

 .113(،ص 13ع)
(. "الدكر اإلسرائيلي 2017الكرعاكم، عالء غٍت. )( 354)

ـ("، )رسالة 1983-1975ُب اٟترب األىلية اللبنانية )
ماجستَت(، كلية الًتبية للعلـو اإلنسانية، جامعة كربالء، 

 .135العراؽ، ص 
(. مػػػػػذكرات أرئيػػػػػل شػػػػػاركف، 1992دافيػػػػػد. )شػػػػػانوؼ، ( 355)

، بػػػَتكت: مكتبػػػة بيسػػػاف، ص 1ترٚتػػػة: أنطػػػواف عبيػػػد، ط
596. 
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سفَت . كأكفد الرئيس ريغاف ال(356)ُب اٞتنوب اللبناٍل
فيليب حبيب كموفد خاص يعمل على حل ا١تشكلة 
ككقف العمليات اٟتربية، كاشًتطت إسرائيل عدـ 
الدخوؿ ُب مباحثات مباشرة مع الفلسطينيُت إال إذا 
اعًتفت قيادة )ـ. ت. ؼ( هبا. كٔتساعدة جهود 
عربية سعودية استطاع األخَت إ٬تاد اتفاؽ ثالثي بُت 

ت كرئيس الوزراء الرئيس حافظ األسد كياسر عرفا
، (357)ـ1981٘توز/ يوليو  24مناحيم بيغن ُب

 كتضمن االتفاؽ ما يلي:
السماح لسوريا إبقاء صوارٮتها ُب البقاع، لكن  -

 دكف استعما٢تا.

مواصلة إسرائيل ٖتليق طائراهتا فوؽ لبناف لكن  -
 دكف ضرب السوريُت.

كقف ا١تعارؾ بُت الفلسطينيُت  -
 .(358)كاإلسرائيليُت

مل تكن إسرائيل راضية ٘تامان عن كقف إطالؽ 
النار؛ ألف ذلك منح منطقة اٞتليل فًتة ىدكء، كىذا 
ما سعت لو منظمة التحرير الفلسطينية، لتكسب 
مرحلة ٗتطيط ٗتو٢تا تنظيم  ضربات مدفعية جديدة، 
أما من جهة إسرائيل فوجود ا١تنظمة ْتد ذاهتا كدكلة 

ا إلفناء إسرائيل، لذلك متاٜتة ٢تا، ستهدؼ أكالن كأخَتن 

                                                           

(. "ا١توقف األمريكي من 2013السعيد، إيلُت ٤تمد. )( 356)
ـ("، )رسالة 1983-1975اٟترب األىلية اللبنانية )

ماجستَت(، كلية الًتبية للعلـو اإلنسانية، جامعة ذم قار، 
 .201العراؽ، ص 

(. الضوء األصفر: السياسة 1999بوحبيب، عبد اهلل. )( 357)
، بَتكت: شركة ا١تطبوعات 4األمريكية ٕتاه لبناف، ط
 .15للتوزيع كالنشر، ص 

-1976(. مسػػألة فلسػػػطُت )2014لػػورنس، ىنػػػرم. )( 358)
، مصػػػػػر: 1، ترٚتػػػػػة: بشػػػػػَت السػػػػػباعي، ط4ـ(، ج1982

 .435-436ا١تركز القومي للًتٚتة، ص

مل يكن كقف إطالؽ النار لو أم قيمة لدل الساسة 
 . (359)اإلسرائيليُت

ككاستغالؿ لتلك األجواء ا١تشحونة قاـ بشَت 
اٞتميل بعدة زيارات إلسرائيل من أجل اٟتصوؿ على 
دعم مادم كعسكرم ١تواجهة التحدم الفلسطيٍت 

اللبنانية، ككاف مقابل تقدَل إسرائيل دعمها للجبهة 
مناحيم بيغن قد كعد بشَت اٞتميل بعدـ ٗتليو عن 
دعم ا١تسحيُت ضد الوجود العسكرم الفلسطيٍت 
كالقوات السورية، كطلب من األخَت ُب حالة فوزه ُب 
االنتخابات الرئاسية ُب لبناف عقد معاىدة سالـ مع 

. كجدد شاركف كعد بيغن حينما قاؿ: (360)إسرائيل
ُت يقضوف على ا١تسيحيُت ُب لبناف، "لن نًتؾ السوري

إال أنو سيكوف عليكم أف تقوموا لوحدكم ببعض 
األعماؿ، كمن دكننا، كسوؼ نوفر لكم دعمان ماديان، 
كندرب قواتكم، كنقدـ لكم أيضنا عونان ُب حقوؿ 

 . (361)أخرل
كرغم ذلك أٚتعت األكساط السياسية ُب 
اـ إسرائيل على الفشل اإلسرائيلي ُب عمليات صيف ع

ـ، كذلك لعدـ ٖتقيق إسرائيل أم مكسب 1981
يذكر، كالقضاء على الفدائيُت ُب اٞتنوب اللبناٍل، أك 
حىت التأثَت على انتظامهم العسكرم ُب ا١تنظمة، فقد 
استطاعت )ـ. ت. ؼ( العمل ْترية دكف التشويش 
عليها، بل على العكس حققت انتصاران من خالؿ 

                                                           

(. مػػػػػذكرات أرئيػػػػػل شػػػػػاركف، 1992) شػػػػػانوؼ، دافيػػػػػد.( 359)
، بػػػػػػػَتكت: مكتبػػػػػػػة بيسػػػػػػػاف، 1ترٚتػػػػػػػة: أنطػػػػػػػواف عبيػػػػػػػد، ط

 .571ص
(. "االجتياح اإلسرائيلي 2012نوفاف، ٚتاؿ سعد. )( 360)

(، 13ـ"، ٣تلة آداب الفراىيدم، ع)1982للبناف عاـ 
 .114ص 

، بػػػػَتكت: 1(. كػػػػرة الػػػػثلج، ط1985شػػػػيفر، شػػػػيموف. )( 361)
 .37كالنشر كالتوزيع، ص  منشورات دار النضاؿ للطباعة
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ىل حرب استنزاؼ ٖتويل اٟترب من ىجـو إسرائيلي إ
 .(362)حقيقية

لقد أيقنت إسرائيل أهنا ْتاجة لعملية أكِّب، 
ـ 1975السيما بعد فشل اٟترب األىلية اللبنانية 

ـ كالعمليات اليت قامت هبا 1978كعملية الليطاٍل 
إسرائيل ُب أكائل الثمانينيات هبدؼ إيفاء غرضها ُب 
القضاء على نفوذ )ـ. ت. ؼ( كاٟتفاظ على أمنها 

ىت كقف العمليات الفدائية ُب اٞتنوب اللبناٍل. أك ح
ـ يًتجم 1980-1981كا١تتتبع لألحداث بُت عامي 

مدل الفشل الذم مرت بو إسرائيل كذلك لعدـ 
قدرهتا على ٖتقيق أىدافها ُب اٞتنوب اللبناٍل، األمر 
الذم مل يستطع رئيس الوزراء بيغن تِّبيره أماـ الرأم 

لسياسية إال من خالؿ العاـ اإلسرائيلي كاألكساط ا
قيامو ّتولة أكِّب كأضخم عرفت باسم )عملية سالمة 

 اٞتليل(.
 الذرائع "اإلسرائيلية" للعدوان: -2

منذ االتفاؽ على كقف إطالؽ النار ُب عاـ 
ـ، الذم كقع بُت إسرائيل كقيادة )ـ. ت. ؼ( 1981

كاألطراؼ ا١تشًتكة األخرل بإشراؼ فيليب حبيب، 
ة إعالمية كاسعة النطاؽ، متهمة بدأت إسرائيل ُب ٛتل

ا١تقاكمة الفلسطينية بانتهاؾ ىذا االتفاؽ، كإظهارىم 
"كإرىابيُت" يعملوف ليس فقط على تدمَت الكياف 
الصهيوٍل، كإ٪تا زعزعة السالـ العا١تي، كذلك لتهيئة 
الرأم العاـ كالشارع اإلسرائيلي لتقبل العملية العدكانية 

 . (363)كنتائجها

                                                           

(. "تقييم إسرائيل نتائج حرب 1981شاىُت، حنة. )( 362)
٘توز: فشلت عسكرينا كسياسينا"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، 

 .134-121(، ص119ع)
(. الغزك اإلسرائيلي للبناف، 1985طالس، مصطفى. )( 363)

 .169)د.ط(، دمشق: مكتبة دار طالس، ص

ل من مقتل سفَتىا ُب لندف كاٗتذت إسرائي
 3ُب  Shalom Argn(364))"شالـو ارغوؼ" )
ـ بعد خركجو من "فندؽ 1982حزيراف/ يونيو عاـ 

( علي يد Dorchester Hotelدكتشسًت" )
٣تهولُت أطلقوا النار عليو ذريعة إلشعاؿ شرارة اٟترب، 
كألقت االهتاـ على منظمة التحرير الفلسطينية، كعدت 

، كذلك (365)التفاقية كقف إطالؽ النارذلك خرقان 
على الرغم من كجود نيو مسبقو إلسرائيل للقياـ 
بأعماؿ عدكانية ضد اٞتنوب اللبناٍل، كىذا ما عِّبت 
عنو عدة مصادر لبنانية، كأشارت إىل تصريح رئيس 

 Yatsuا١تخابرات اإلسرائيلية "ياتسو ساغى" 
Sagi)فَت ( الذم تزامن تصر٭تو مع عملية اغتياؿ الس

اإلسرائيلي حيث قاؿ فيو "إف الفلسطينيُت حشدكا  
كميات كبَتة من األسلحة ا١تضادة للطائرات كا١تدفعية 
كالصواريخ ... كعززكا دفاعهم بزرع حقوؿ ألغاـ كإقامة 
نقاط مراقبة، كاعتِّبت ىذه األكساط أف ذلك اعتِّب 

                                                           

سياسي إسرائيلي، كلػد ُب القػدس، شالوم ارغوف:  (364) .1
، ٗتػرج مػن جامعػة 1984التحق باٞتيش اإلسػرائيلي عػاـ 

جورج تػاكف كٗتصػص ُب ٣تػاؿ العالقػات ا٠تارجيػة، أصػبح 
ملحقػان لسػفارة اإلسػرائيلية ُب غانػا كنيجَتيػػا،  1962عػاـ 

-1971شػػػػغل منصػػػػب سػػػػفَت بػػػػالده ُب ا١تكسػػػػيك عػػػػاـ 
، 1979ك 1977، كىولندا كبريطانيا من عػامي 1974

تسػػػػػببت ُب شػػػػػللو  1982كتعػػػػػرض حملاكلػػػػػة اغتيػػػػػاؿ عػػػػػاـ 
كإبقائػػو ُب غيبوبػػة كفقػػد حياتػػو علػػى إثرىػػا )السػػعيد، إيلػػُت 

(. "ا١توقػػف األمريكػػي مػػن اٟتػػرب األىليػػة ٤2013تمػػد. )
ـ("، )رسػػالة ماجسػػتَت(، كليػػػة 1983-1975اللبنانيػػة )

الًتبيػػػػػػػػة للعلػػػػػػػػـو اإلنسػػػػػػػػانية، جامعػػػػػػػػة ذم قػػػػػػػػار، العػػػػػػػػراؽ، 
 (.204ص

(. إسػػػػػػرائيل اٟتػػػػػػرب الدائمػػػػػػػة 2011خواجػػػػػػة، ٤تمػػػػػػد. )( 365)
، بػػػػػَتكت: دار الفػػػػػارايب، 1ـ(، ط1982اجتيػػػػػاح لبنػػػػػاف )

 .38-37ص 



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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مؤشرنا أكلينا من مؤشرات احتمالية التصعيد اليت 
سرائيل للتمهيد للعملية ْتجة الدفاع اعتادت عليها إ

. ك٦تا يدلل على نية إسرائيل ا١تسبقة (366)عن النفس
١تشركع الغزك اإلسرائيلي ٖتذير فيليب حبيب لياسر 
عرفات بأف أم انتهاؾ لوقف إطالؽ النار قد يؤدم 
إىل اجتياح لبناف، كذلك ًب قبل يومُت فقط من بدء 

ية الًتاجع االجتياح، كطلب من ا١تقاكمة الفلسطين
كم( عن اٟتدكد مع إسرائيل كذلك   ١30تسافة )

 . (367)لتحاشي الوقوع ُب اٟترب
كمل يكن السبب اٟتقيقي لالجتياح ٤تاكلة 
اغتياؿ السفَت اإلسرائيلي ُب لندف، أك حىت ٛتاية 
ا١تستوطنات اإلسرائيلية ُب اٞتليل من خطر الصواريخ 
اليت كانت تطلقها ا١تقاكمة الفلسطينية على 

١تستوطنات اإلسرائيلية ُب مشاؿ فلسطُت كما تدعي ا
إسرائيل، إ٪تا توفر للعدكاف اإلسرائيلي للبناف عاـ 

 ـ دكافع كأىداؼ عديدة تتلخص فيما يلي:1982
ضرب الوجود العسكرم ١تنظمة التحرير  -

الفلسطينية، الذم امتد داخل لبناف كبلغ درجة 
 عالية من القوة العسكرية، كالسياسية، كبالتايل

. كفرض احتالؿ (368)تصفية القضية الفلسطينية
على لبناف، ال ينتهي إال بتوقيع معاىدة سالـ 

إسرائيلية كذلك على غرار ا١تعاىدة اليت  –لبنانية 
                                                           

 –(. اٟتػػػػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػػػػرائيلية 2001معتػػػػػػػػػػػػػوؽ، مهػػػػػػػػػػػػػا. )( 366)
، لبناف: مؤسسة مطابع معتوؽ، 1الفلسطينية ُب لبناف، ط

 .10ص 
، بػػػػَتكت: 1(. كػػػػرة الػػػػثلج، ط1985شػػػػيفر، شػػػػيموف. )( 367)

منشػػػػػػػورات دار النضػػػػػػػاؿ للطباعػػػػػػػة كالنشػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػع، ص 
103. 

(. "منظمة التحرير الفلسطينية 1989حسُت، عدناف. )( 368)
ـ("، شؤكف 1971-1968كالصراع من أجل البقاء )

 .95(، ص201فلسطينية، ع)

ـ، 1979كقعت مع اٞتانب ا١تصرم عاـ 
كتشكيل حكومة لبنانية تكوف إسرائيل شريكة 

 . (369)ُب اختيار عناصرىا

ا١تتحالفة مع قوات القضاء على القوم اللبنانية  -
ا١تقاكمة الفلسطينية، كمساندة إسرائيل لليمُت 
اللبناٍل ٦تثال بقيادة حزب الكتائب لتحويل لبناف 

أمريكية"، كاعتمادىا  –إىل "٤تمية إسرائيلية 
 (370)على حزب الكتائب كشريك ٢تا ُب اٟترب

. 

 –إخراج لبناف من دائرة الصراع العريب  -
توقيع اتفاؽ ٯتنع اإلسرائيلي، كذلك من خالؿ 

ٔتوجبو كجود عسكرم ُب لبناف، كيتضمن منع 
انتشار أية قوة أجنبية ال ترغب إسرائيل بوجودىا 
ُب األراضي اللبنانية، كالسماح ٢تا ٔتراقبة األجواء 
اللبنانية كمياىو اإلقليمية، كضع هناية ٟتالة 
اٟترب القائمة بُت إسرائيل كلبناف، كذلك يًتتب 

من ميثاؽ الدفاع العريب  عليو خركج لبناف
ا١تشًتؾ، كانتمائو ٞتامعة الدكؿ العربية كاحمليط 

 . (371)العريب الذم يتواجد فيو

                                                           

(. "األىداؼ اٟتقيقية للغزك 1982اٟتسن، بالؿ. )( 369)
(، 128ع)اإلسرائيلي"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، بَتكت، 

 .5ص
(. "االجتياح اإلسػرائيلي للبنػاف 2016عمَتة، مليكي. )( 370)

ـ("، 1987-1982كأثػػػػػػره علػػػػػػي القضػػػػػػية الفلسػػػػػػطينية )
)رسػػػالة ماجسػػػتَت(، كليػػػة العلػػػـو اإلنسػػػانية كاالجتماعيػػػة، 

 .21ا١تسيلة، اٞتزائر، ص  -جامعة بوضياؼ 
(. "ا١تفاكضات اإلسرائيلية 1983عزاـ، ماجد. )( 371)

بُت رمضاء االحتالؿ كدار التطبيع"، ٣تلة شؤكف  اللبنانية
 .28(، ص134فلسطينية، ع)



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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إخراج القوات السورية اليت دخلت لبناف ُب  -
ـ، ٖتت شعار 1976األكؿ من حزيراف / يونيو 

ا١تبادرة السورية لوقف اٟترب األىلية، كمنع 
لبناٍل تقسيم لبناف، كالتوفيق بُت اٞتانب ال

كالوجود الفلسطيٍت ا١تسلح، كمنع ا١تواجهات 
 العسكرية بُت الطوائف اللبنانية.

إظهار قوة إسرائيل العسكرية ُب ا١تنطقة، كذلك  -
لإلشارة إىل أ٫تية إسرائيل ُب ضماف أكضاع لبناف 
الداخلية، باإلضافة إىل رفع معنويات 
اإلسرائيليُت اليت زعزعتها نتائج حرب أكتوبر / 

ـ، كإضعاؼ معنويات 1973األكؿ عاـ تشرين 
. كاقتطاع أجزاء من (372)العرب ُب نفس الوقت

أراضي اٞتنوب اللبناٍل ٖتت دعوة األمن 
اإلسرائيلي كضركرة الدفاع عن أمن اٞتليل، 

صرح رئيس األركاف "رفائيل إيتاف" حيث 
Raphael Eitan))(373)، 

الوحيدة لضماف سالمة مدف اٞتليل ىي بقاء 

                                                           

(. "ا١تواقف العربية 2017اٞتبورم، كعد شاىر. )( 372)
كالدكلية من االجتياح اإلسرائيلي للبناف عاـ 

ـ("، )رسالة ماجستَت(، كلية اآلداب، جامعة 1982)
 .34ا١توصل، العراؽ، ص 

قيػػػػػادم عسػػػػػكرم إسػػػػػرائيلي قػػػػػاد خػػػػػالؿ رفائيـــــل إيتـــــان:  (373)
العػػدكاف الثالثػػي علػػى مصػػر كحػػدة عسػػكرية، كتػػوىل قيػػادة  

ـ علػػػػى اٞتبهػػػػػة السػػػػػورية كًب 1973كتيبػػػػة خػػػػػالؿ حػػػػػرب 
ترقيتػػػػػو إىل رتبػػػػػة جنػػػػػَتاؿ، كعػػػػػُت رئيسػػػػػان لشػػػػػعبة العمليػػػػػات 
العربيػػة للجػػيش اإلسػػرائيلي، ٍب رئيسػػان ٢تيئػػة األركػػاف العامػػة 

ـ 1983-1978 للجػػػػػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػػػػػرائيلي بػػػػػػػػػػػُت عػػػػػػػػػػػامي
(. "اٟتػػػرب األىليػػػة ُب 2011)ا١تعمػػػورم، نػػػاظم خليػػػل. )

ـ("، )رسػػػػػالة ماجسػػػػػتَت(، كليػػػػػة 1982-1975لبنػػػػػاف )
 (.190الًتبية، جامعة بابل، العراؽ، ص

اإلسرائيلية ُب جنوب لبناف إىل القوات 
 (.374)األبد

تغَت ا٠تارطة السياسية ١تنطقة الشرؽ األكسط  -
 –بعد ٖتقيق النصر كفرض ىيمنة أمريكية 
 إسرائيلية كاملة على منطقة الشرؽ األكسط.

السيطرة على مناطق اسًتاتيجية مثل جبل  -
الباركؾ الذم يهدد دمشق كتدمَت بطاريات 

أدخلتها إىل األراضي الصواريخ السورية اليت 
. ٖتقيق أطماع (375)ـ1981اللبنانية عاـ 

 إسرائيل االقتصادية، كاليت تتلخص ُب ما يلي:
فتح السوؽ اللبنانية لتصدير ا١تنتجات  .1

 اإلسرائيلية.
السيطرة على دكر السياحة اللبنانية كإفشاؿ  .2

 قرار ا١تقاطعة العربية ٢تا.
الوصوؿ إىل منابع النفط ُب ا٠تليج العريب  .3

 .(376)"كمرحلة مستقبلية"

السيطرة على ا١تياه اللبنانية كٯتثل ىذا العامل من  -
أبرز العوامل كاألىداؼ اليت سعت إسرائيل إىل 
ٖتقيقها سواء من خالؿ االجتياح األكؿ عاـ 

ـ، 1982ـ، أك االجتياح الثاٍل عاـ 1978
                                                           

(. "منظمة التحرير الفلسطينية 1989حسُت، عدناف. )( 374)
ـ("، شؤكف 1971-1968كالصراع من أجل البقاء )

 .96-95(، ص201فلسطينية، ع)
(. اٞتنػػػوب اللبنػػػاٍل ُب مواجهػػػة 1998سػػػويد، ٤تمػػػود. )( 375)

، بػَتكت: 1( عامان من الصمود كا١تقاكمة، ط50إسرائيل )
 .17مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص 

(. "ا١تواقف العربية 2017اٞتبورم، كعد شاىر. )( 376)
كالدكلية من االجتياح اإلسرائيلي للبناف عاـ 

كلية اآلداب، جامعة ـ("، )رسالة ماجستَت(،  1982)
 .36-35ا١توصل، العراؽ، ص 
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ك٦تا يؤكد على ذلك التصر٭تات اإلسرائيلية حوؿ 
اٞتنوب اللبناٍل، كلعل  أطماع إسرائيل ُب مياه

أىم التصر٭تات ما أديل بو "إشكوؿ" 
(Eshkol ُب ٘توز / يوليو عاـ )ـ 1971

حينما قاؿ: "إف إسرائيل العطشى ال ٯتكنها أف 
تقف مكتوفة األيدم كىي ترم مياه هنر الليطاٍل 

 .(377)تذىب ىدران إىل البحر"
أما عن ا٢تدؼ الذم أعلنتو إسرائيل فهو 

كم( ُب عمق األراضي اللبنانية   40احتالؿ مسافة )
ا١تتاٜتة ٟتدكد إسرائيل الشمالية متذرعة بإبعاد القوات 
الفلسطينية عن منطقة اٞتليل، كلذلك ٝتيت "بعملية 

 .(378)سالمة اٞتليل"
ك٦تا سبق يتضح أف األكساط السياسية 
اإلسرائيلية توفر ٢تا العديد من األسباب كاألىداؼ 

ـ اليت 1982لعدكاهنا ضد اٞتنوب اللبناٍل عاـ 
حاكلت جاىدة إخفاءىا معلنة سببان كاحدان كىو إبعاد 

( كيلو مًت عن 40منظمة التحرير الفلسطينية مسافة )
ا ما قدمتو إسرائيل اٟتدكد اللبنانية، ٟتماية أمنها كىذ

لإلدارة األمريكية كنالت موافقتها عليو، إال أف ا٢تدؼ 
ا١تعلن سرعاف ما تالشي بعد التحركات العسكرية 

كم( داخل   40اإلسرائيلية الواسعة اليت تعدت مسافة )
األراضي اللبنانية. كاٞتدير بالذكر أف قرار االجتياح 
 جاء بعد أف ضمنت إسرائيل خركج مصر من عملية

                                                           

(. "حيػاة اٞتنػوب اللبنػاٍل تثػَت 1982النجار، شكرم. )( 377)
-129شػػػػػهوات إسػػػػػرائيل"، ٣تلػػػػػة شػػػػػؤكف فلسػػػػػطينية، ع)

 .108(، ص131
(. "الغزك اإلسرائيليُت: 1982جريس، صِّبم. )( 378)

(، 128األىداؼ كالنتائج"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، ع)
 .9ص

اإلسرائيلي بعد توقيع معاىدة السالـ  -الصراع العريب 
 ـ.1979ُب مارس 

 م:1982مجريات العدوان اإلسرائيلي عام  -3
حزيراف /  4بدأ العدكاف اإلسرائيلي للبناف ُب 

ـ، بعمليات قصف جوم كبرم للجنوب 1982يونيو 
لبناف حيث ا١تركز الرئيس ١تنظمة التحرير الفلسطينية 

قع الفدائيُت الفلسطينيُت، كقررت ُب بَتكت، كموا
ا١تقاكمة الفلسطينية قصف مشاؿ إسرائيل، كأعلنت 
اٟتكومة اإلسرائيلية أف قواهتا تنفد عملية )السالـ 

  40للجليل(، إلقامة منطقة منزكعة السالح )
، كاٞتدير بالذكر أف االجتياح اإلسرائيلي (379)كم(

مة ـ، مل يكن باألمر ا١تفاجئ ١تنظ1982للبناف عاـ 
التحرير الفلسطينية كا١تقاكمة الفلسطينية، فقد حصلت 
ا١تنظمة مسبقان على معلومات من مصادر استخبارية 
كدبلوماسية عن خطط إسرائيل ٢تذا االجتياح كىدفها 
منو، كبناء علي ذلك استعدت قوات )ـ. ت. ؼ( 
ٞتميع حاالت اٟترب، عن طريق رسم توقعات 

ية، ككانت منظمة ا١تناطق، كدخوؿ القوات اإلسرائيل
التحرير الفلسطينية عازمة علي منع القوات اإلسرائيلية 
من الوصوؿ إىل العاصمة )بَتكت(، علي الرغم من 

. (380)التباين الكبَت بُت الطرفيُت ُب العدة كالعتاد
كباشرت القوات اإلسرائيلية بالعملية العسكرية بعد 
يومُت من الغارات اٞتوية كالقصف ا١تدفعي على قرم 
كضواحي مدينة بَتكت كاٞتنوب اللبناٍل، كُب صباح 

                                                           

(. حرب األلف سنة حىت 1984، جوناثاف. )راندؿ( 379)
، بَتكت: )د.ف(، 3آخر مسيحي، ترٚتة: بشار رضا، ط

 .193ص 
(. الكفاح ا١تسلح كالبحث عن 1997صايغ، يزيد. )( 380 )

ـ(، 1993-1949الدكلة اٟتركة الوطنية الفلسطينية )
)د.ط(، بَتكت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

 .733-732ص
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يـو األحد السادس من حزيراف / يونيو من العاـ نفسو 
الساعة العاشرة صباحان، قاـ اإلسرائيليوف بدفع أكثر 

( ألف جندم مزكدين بأحدث األسلحة 125من )
 .(381)كالتجهيزات علي ثالثة ٤تاكر

 : القطاع الغريب علي طوؿ السهلالمحور األول -
 الساحلي كصوال إىل صور صيدا.

: القطاع األكسط ٨تو الطبية كهنر الثاني المحور -
 الليطاٍل.

: القطاع الشرقي بإتاه مزارع المحور الثالث -
 . (382)شبعا

كما قامت القوات اإلسرائيلية بإنزاؿ جوم ُب 
٥تيم الِّبج الشمايل كمنطقة رأس العُت، كتقدمت 

للبناٍل، كُب ا١تقابل بإتاه حاصبينا ككوكبنا ُب اٞتنوب ا
كاجهت القوات اإلسرائيلية مقاكمة عنيفة من القوات 
ا١تشًتكة اليت أعلنت ُب بياف ُب التاريخ ذاتو عن 

( دبابة 24( طائرات إسرائيلية كتدمَت )4إسقاط )
كأسر طيار، كمقتل عدد من اٞتنود، كُب الوقت ذاتو 
اعًتفت إسرائيل بإسقاط طائرة حربية كاحدة، كأسر 

حزيراف  7. كبتاريخ (383)ارىا، كأخفت بقية ا٠تسائرطي
/ يونيو اتسعت دائرة ا١تعارؾ، إذ قامت القوات 
اإلسرائيلية بشن ىجوـو ْترمِّ كبرمِّ علي عدة مدف 
منها صور، كصيدا، كالنبطية، فقد حاكلت عزؿ مدنية 
صيدا عن ٤تيطها، كُب نفس الوقت كقعت اشتباكات 

                                                           

(. الػػػػػدركس ا١تسػػػػػتفادة مػػػػػن 1993كعػػػػػوش، يوسػػػػػف. )( 381)
، 2ـ(، ط1986-1974اٟتػػػػػػػرب العربيػػػػػػػة اإلسػػػػػػػرائيلية )

 .90عماف: دار الفالح للنشر كالتوزيع، ص 
(. آلػػة اٟتػػرب اإلسػػرائيلية ُب 1984أ. رايػػت، كليفػػورد. )( 382)

لبنػػػػػػاف: دراسػػػػػػات سياسػػػػػػية كعسػػػػػػكرية، )د.ط(، بػػػػػػَتكت: 
 .60مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص 

 .49شاىر، مرجع سابق، ص  اٞتبورم، كعد( 383)

ف السورم كاإلسرائيلي ُب مباشرة كألكؿ مرة بُت الطَتا
منطقة البقاع، ككانت حصيلة االشتباكات سقوط 
طائرة )ميغ( سورية كطائرتُت تابعة لسالح اٞتو 
اإلسرائيلي، كتابعت القوات اإلسرائيلية تقدمها ُب 

حزيراف / يونيو  8كُب يـو  (384)األراضي اللبنانية
ـ أعلن رئيس األركاف اإلسرائيلي "أف إسرائيل 1982
عرض للجيش السورم، كنبذؿ جهود كبَتة لن تت

لتجنب ا١تواجهة؛ ألف مشكلتنا مع الفلسطينيُت"، كما 
كجو بيغن نداء للرئيس حافظ األسد عِّب منصة 
الكنيست اإلسرائيلي قائال: "إننا ال نريد حربان مع 
سورية، كنرجو عدـ مهاٚتة اٞتيش السورم لنا، كُب 

يا سيادة ىذه اٟتالة لن يلحق أذل هبم، كأعرفكم 
الرئيس األسد بأنكم تعرفوف كيف تنفذكف اتفاؽ 
ا٠تطوط اٟتمر ا١توقع بيننا"، ككانت تلك التطمينات 
خدعة ك٣ترد تكيتك مرحلي لتهدئة الرئيس السورم 
إىل أف ٭تُت الوقت ا١تناسب للقضاء علي 

 .(385)السوريُت
كعلى الرغم من ٤تاكلة اٟتكومة اللبنانية 

األمن يدين إسرائيل،  اٟتصوؿ على قرار من ٣تلس
كيفرض انسحاهبا ككقف إطالؽ النار، كااللتزاـ 

حزيراف/  5( الصادر ُب 509( ك)508بالقرارين )
ـ. ًب طرح ا١تشركع اإلسباٍل الذم نص 1982يونيو 

على االنسحاب اإلسرائيلي الفورم، ككقف كل 
 –النشاطات العسكرية عِّب اٟتدكد اللبنانية 

                                                           

(. مذكرات أرئيل شاركف، 1992شانوؼ، دافيد. )( 384)
، بَتكت: مكتبة بيساف، ص 1ترٚتة: أنطواف عبيد، ط

108-109. 
  

(. مذكرات اٞتنراؿ إيثاف، ترٚتة: 2015إيثاف، رفائيل. )( 385)
، عماف: دار اٞتليل للنشر، ص 1غازم السعدم، ط

99. 
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اٞتهود ذىبت سدل بعدما اإلسرائيلية، إال أف كل 
قامت سفَتة الواليات ا١تتحدة األمريكية باستخداـ 
حق النقض الفيتو لتعطيل مشركع القرار، على ذلك مل 
يبق أماـ اٟتكومة اللبنانية إال خيارين، أحد٫تا يتلخص 
ُب الذىاب إىل اٞتمعية العمومية كثانيها: العمل 

ات .ككجو ياسر عرف (386)(509انطالقا من القرار )
رسالة إىل  -رئيس منظمة التحرير الفلسطينية  –

ـ دعاىم فيها إىل 9/6/1982القادة العرب بتاريخ 
التدخل الذم تفرضو عليهم مسؤكليتهم التارٮتية لوقف 
اجملازر جاء فيها: "إف ىذه ا١تؤامرة كا١تذْتة اليت تنفذىا 
اٟتكومة اإلسرائيلية كقواهتا ٔتوافقة الواليات ا١تتحدة 

كية، تتطلب موقفان عربيان مسؤكالن، إٍل أضع األمري
 .(387)القادة العرب أماـ مسؤكلياهتم التارٮتية كالقومية"

نتائج العدوان اإلسرائيلي على الوجود   -4
 الفلسطيني في لبنان:

ترتب على العدكاف اإلسرائيلي للبناف عاـ 
ـ العديد من اٟتقائق كالنتائج كذلك على 1982

شلت إسرائيل ُب ٖتقيق أية ٥تتلف األصعدة، فقد ف
من أىدافها السياسية الرئيسة للعدكاف، حيث كاف 
ا٢تدؼ من اٟترب القضاء على بنية الثورة الفلسطينية 
كإضعافها، إال أف ذلك مل يتحقق، لكنها ٧تحت ُب 
إهناء ا٢تجمات الصاركخية اليت كانت تيطلقها منظمة 
التحرير الفلسطينية ُب جنوب لبناف، ككاف ذلك 

لفشل قد أكجد شرخان بُت رئيس اٟتكومة اإلسرائيلية ا
ككزير الدفاع كالرأم العاـ اإلسرائيلي ا١تعارض منذ 
البداية على خوض تلك اٟترب، كعلى أية حاؿ 

                                                           

ا١تػػػػػػذكرات، ترٚتػػػػػػة كٖتقيػػػػػػق: (. 2009بطػػػػػػرس، فػػػػػػؤاد. )( 386)
 .520، لبناف: دار النهار للنشر، ص 1أنطواف سعد، ط

(. "حجم ا١تشاركة العربية ُب 1982شاىُت، أٛتد. )( 387)
حرب لبناف كدكافعو"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، 

 .166(، ص131-229ؾ1ع)

ـ من  1982عيرًفت اٟترب اإلسرائيلية على لبناف
أطوؿ اٟتركب كأكثرىا أثران ليس فقط على صعيد 

ا١تنطقة العربية  القضية الفلسطينية كإ٪تا على صعيد
بأكملها، كفيما يلي أبرز النتائج على الصعيد 

 الفلسطيٍت:
خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان  - أ

 م: 1982آب / أغسطس 21بتاريخ 
حزيػػراف/ يونيػػو أعلػػن كزيػػر ا٠تارجيػػة  7بتػػاريخ  
ألكسػػندر ىيػػغ، أف الػػرئيس ريغػػاف أكقػػف  –األمريكػػي 

 6اشػػًتاكو ُب مػػؤ٘تر القمػػة االقتصػػادم ُب فرسػػام يػػـو 
حزيراف/ يونيو، كذلك من أجل عقد اجتماع طارئ مع 
مبعوثػػو ا٠تػػاص للشػػرؽ األكسػػط السػػيد فيليػػب حبيػػب، 

مػن  كقاؿ ىيغ: "إف حبيػب ٭تمػل معػو رسػالة شخصػية
السػيد منػاحيم بػيغن  -الرئيس ريغػاف إىل رئػيس الػوزراء 

يػػػػػػػػػػدعوه فيهػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػحب القػػػػػػػػػػوات اإلسػػػػػػػػػػرائيلية مػػػػػػػػػػن 
 .(388)لبناف"

 7كبالفعل كصل فيليب حبيػب إىل القػدس ُب 
حزيراف/ يونيو، كسرعاف ما أعلن لو رئيس الػوزراء بػيغن 
أف إسرائيل لن تبقى هنائيان ُب لبناف، كإ٪تا تنوم التعاكف 

رة األمريكية لتدبَت التسويات الالزمة، كأضاؼ مع اإلدا
اسػػػػػػػػػػتعداده لقبػػػػػػػػػػوؿ كقػػػػػػػػػػف إطػػػػػػػػػػالؽ النػػػػػػػػػػار بوسػػػػػػػػػػاطة 

، كذكػػرت ٤تافػػل سياسػػية ُب القػػدس عقػػد (389)أمريكيػػة
٣تلس الوزراء اإلسرائيلي جلسة استثنائية مطولػة برئاسػة 
منػػػػاحيم بػػػػيغن أطلػػػػع فيهػػػػا ٣تلػػػػس الػػػػوزراء علػػػػى نتػػػػائج 

 .(390)مباحثاتو مع فيليب حبيب
كزيػػػػػر ا٠تارجيػػػػة شػػػػػامَت علػػػػى التلفزيػػػػػوف كأعلػػػػن 

اإلسرائيلي أنو لن يكوف ىنػاؾ انسػحاب إسػرائيلي قبػل 

                                                           

  1: 7/6/1982جريدة القبس، ( 388)
 .611شانوؼ، دافيد، مرجع سابق، ص( 389)
 1: 8/6/1982األنباء،  جريدة( 390)



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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صياغة ا١تبادئ كالًتتيبات اليت تضػمن السػالـ للجليػل، 
كأكد خالؿ اللقاء على جهود فيليب حبيػب ُب كقػف 

، (391)إطػػػػػػالؽ النػػػػػػار كالتوصػػػػػػل إىل اتفػػػػػػاؽ مػػػػػػع سػػػػػػوريا
 13يػػػـو  كخػػػالؿ مقابلػػػة تلفزيونيػػػة مػػػع ألكسػػػندر ىيػػػغ

ـ أكػػػػػد أف الواليػػػػػات ا١تتحػػػػػدة 1982حزيػػػػػراف/ يونيػػػػػو 
األمريكيػة تطالػب بانسػحاب فػورم للقػوات اإلسػػرائيلية 

، لكن ما أكدتو اإلذاعة اإلسرائيلية كاف (392)من لبناف
عكػػػػس ذلػػػػك حينمػػػػا نفػػػػت طلػػػػب الػػػػرئيس ريغػػػػاف مػػػػن 
إسػػػرائيل مغػػػادرة قواهتػػػا مػػػن لبنػػػاف، بػػػل كأكػػػدت أنػػػو مل 

 .(393)لألعماؿ اٟتربية فقطيطلب غَت كضع حد 
ككصػػػل فيليػػػب حبيػػػب ا١تبعػػػوث األمريكػػػي يػػػـو 

حزيراف/ يونيو إىل قصر بعبػدا كاجتمػع مػع الػرئيس  14
اللبنػػػاٍل إليػػػاس سػػػركيس، ككػػػاف ا١تبعػػػوث قػػػد أجػػػرل ُب 
القػػػػػدس مباحثػػػػػات مػػػػػع رئػػػػػيس كزراء إسػػػػػرائيل منػػػػػاحيم 
بػػيغن، كعلػػم حبيػػب أف أفكػػار بػػيغن تػػتلخص ُب رغبػػة 

 . (394)حكومة شرعية مستقرة ُب لبناف إسرائيل بإقامة
حزيػػػػػػػػراف/ يونيػػػػػػػػو أكػػػػػػػػدت الواليػػػػػػػػات  16كُب 

ا١تتحػػػػدة األمريكيػػػػة أنػػػػو ٬تػػػػب أف ٯتػػػػر لبنػػػػاف بفػػػػًتة مػػػػن 
االسػػػػػػػتقرار، كأهنػػػػػػػا مل تعػػػػػػػد تؤيػػػػػػػد انسػػػػػػػحاب القػػػػػػػوات 
اإلسرائيلية من منطقة النزاع، كقد كرد ىذا التأكيد على 
لسػػػاف النػػػاطق بلسػػػاف البيػػػت األبػػػيض "الم سػػػيبكس" 

(Leigh Sebex حيػػػػػث قػػػػػاؿ إف الواليػػػػػات ،)

                                                           

(. الوثيقػة رقػػم 1982كثػائق كزارة ا٠تارجيػة اإلسػرائيلية. )( 391)
 يونيو، قرار ٣تلس الوزراء. 12(، 8(، مج)16)

 –(. اٟترب اإلسرائيلية 2001معتوؽ، مها. )( 392)
، لبناف: مؤسسة مطابع معتوؽ، 1الفلسطينية ُب لبناف، ط

 .104ص 
"الغػػػػػػػزك اإلسػػػػػػػرائيلي ُب (. 1982ا٠تفػػػػػػػاجي، عصػػػػػػػاـ. )( 393)

(، ص 128ا١تنظػػػار الػػػدكيل"، ٣تلػػػة شػػػؤكف فلسػػػطينية، ع)
17. 

 .122ص إيثاف، رفائيل. رجع سابق،( 394)

ا١تتحػػػدة األمريكيػػػة تؤيػػػد كقػػػف إطػػػالؽ النػػػار ُب لبنػػػاف، 
كسػػػػػحب ٚتيػػػػػع القػػػػػوات األجنبيػػػػػة مػػػػػن لبنػػػػػاف، كإقامػػػػػة 
حكومػة قويػػة مركزيػة، كنفػػي السػفَت سػػيبكس أف يكػػوف 
تصػػػػػػػػر٭تو مشػػػػػػػػَتان إىل مركنػػػػػػػػة أمريكيػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػر بالنسػػػػػػػػبة 
لالنسػػػػػػػػػػػػػحاب ال سػػػػػػػػػػػػػيما كأف إسػػػػػػػػػػػػػرائيل أكػػػػػػػػػػػػػدت أف 

نسػػػػحاب لػػػػن يػػػػتم إال إذا تأكػػػػدت مػػػػن عػػػػدـ عػػػػودة اال
 . (395)ا١تنظمات إىل ا١تناطق اليت احتلتها إسرائيل

ـ توجػػػػػو 1982حزيػػػػػراف/ يونيػػػػػو  20كبتػػػػػاريخ 
رئػػػػيس الػػػػوزراء اإلسػػػػرائيلي منػػػػاحيم بػػػػيغن إىل كاشػػػػنطن 
إلجػػػراء مباحثػػػات مػػػع كبػػػار ا١تسػػػؤكلُت ألمػػػريكيُت، كُب 

وية سػػلمية مقػدمتهم ركنالػػد ريغػػاف كمحاكلػػة إل٬تػػاد تسػػ
-لألزمػػػة اللبنانيػػػة، ُب حػػػُت يكثػػػف ا١تبعػػػوث األمريكػػػي

فيليػػػػب حبيػػػػب اتصػػػػاالت مػػػػع الزعمػػػػاء اللبنػػػػانيُت بغيػػػػة 
التوصػػػػػل إىل اتفػػػػػاؽ يكفػػػػػل ٕتريػػػػػد أفػػػػػراد ا١تنظمػػػػػة مػػػػػن 
السالح، كقد منحت إسرائيل ا١تبعػوث األمريكػي مهلػة 
لتحقيق ذلػك تنتهػي ُب السػاعة الثانيػة عشػرة مػن ظهػر 

 .(396)اليـو ذاتو
كأثنػػػػػػػػػاء اشػػػػػػػػػتداد حصػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػَتكت الغربيػػػػػػػػػة،   

أصػػدرت اٟتكومػػة اإلسػػرائيلية مطالبهػػا، كأحيلػػت ىػػػذه 
ا١تطالب إىل فيليب حبيب، ككعد األخػَت بأنػو سػيكوف 
قادران على اٟتصػوؿ علػى رد إ٬تػايب ْتلػوؿ هنايػة حزيػراف 
/ يونيػػػػػػو، مركػػػػػػزان جهػػػػػػوده علػػػػػػى إ٬تػػػػػػاد بلػػػػػػداف مضػػػػػػيفة 

زمػػػػػػػة لالنسػػػػػػػحاب، للفػػػػػػػدائيُت، كاٗتػػػػػػػاذ الًتتيبػػػػػػػات الال
كأصرت إسرائيل أف تًتؾ قوات )ـ. ت. ؼ( األراضي 

 رفضػػػػػػػػػػػػػػػػػت ذاتػػػػػػػػػػػػػػػػػواللبنانيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٘تامػػػػػػػػػػػػػػػػػان، كُب الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
)ـ. ت. ؼ( مطالػػػػػػػب إسػػػػػػػرائيل علػػػػػػػػى أمػػػػػػػل كسػػػػػػػػب 
الوقػػػت، كأجػػػرت السػػػعودية كمصػػػر اتصػػػاالهتا للضػػػػغط 
علػػػى الواليػػػات ا١تتحػػػدة األمريكيػػػة اسػػػتخداـ مسػػػاعيها 

                                                           

 1: 16/6/1982جريدة القبس، ( 395)
 (.1: 20/6/1982جريدة القبس، ( 396)



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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كأعربػػػػػػػػت اٟتكومػػػػػػػػة (397)اٟتميػػػػػػػػدة لتخفيػػػػػػػػف اٟتصػػػػػػػػار
حزيػػػراف/ يونيػػػو عػػػن تفاؤ٢تػػػا  28اإلسػػػرائيلية مسػػػاء يػػػـو 

اٟتػػذر مػػن إمكانيػػة مغػػادرة ا١تنظمػػات األراضػػي اللبنانيػػة 
ُب كقػػت قصػػَت، كذلػػك بعػػد اإليضػػاحات الػػيت كصػػلت 
مػػن فيليػػب حبيػػب، كذكػػرت أف  منػػاحيم بػػيغن كأرئيػػل 
شػػػػػاركف كإسػػػػػحاؽ شػػػػػامَت ْتثػػػػػوا ىػػػػػذا ا١توضػػػػػوع، كمػػػػػا 

ئيل ال ترغػػػػػػػب ُب إذالؿ ا١تنظمػػػػػػػات كأكػػػػػػػدت أف إسػػػػػػػرا
كزعمائهػػػا، كأهنػػػا علػػػى اسػػػتعداد بالسػػػماح ٢تػػػم ٔتغػػػػادرة 
بػػَتكت عػػن طريػػػق البحػػر، كقالػػػت اٟتكومػػة اإلسػػػرائيلية 
أهنػػػا أبلغػػػت فيليػػػب حبيػػػب بالتوضػػػيحات الػػػيت طلبتهػػػا 
بشأف إهناء ا١تفاكضات، فطلب حبيب مػن إسػرائيل أف 

مػل الػذم تتجنب القياـ ٓتطوة من شأهنا تسيء إىل األ
الح لتسوية األزمة، كمػا كأعػرب ألكسػندر ىيػغ تفاؤلػو 

 .(398)من احتماالت خركج ا١تنظمات من بَتكت
ـ بعػػػػػػػػػػث 1982٘تػػػػػػػػػػوز/ يوليػػػػػػػػػػو  1كبتػػػػػػػػػػاريخ  

 -كزيػػػر ا٠تارجيػػػة األمريكػػػي ا١تسػػػتقيل -ألكسػػػندر ىيػػػغ 
مذكرة إىل اٟتكومة اإلسرائيلية أعرب فيها بصػورة عامػة 

لتسػػػػػػوية األزمػػػػػػة عػػػػػػن تأييػػػػػػد موقػػػػػػف إسػػػػػػرائيل بالنسػػػػػػبة 
اللبنانيػػة، كقػػد اشػػتملت ا١تػػذكرة علػػى تسػػع نقػػاط مهمػػة 
تتعلق بالتوجيهات اليت أبلغ هبا ىيغ ا١تبعوث األمريكػي 
فيليػػػػػػب حبيػػػػػػب، كجػػػػػػوىر ىػػػػػػذه النقػػػػػػاط أف الواليػػػػػػات 
ا١تتحػػػدة األمريكيػػػة سػػػتعمل علػػػى إخػػػراج ٚتيػػػع القػػػوات 
األجنبيػػػػػة مػػػػػن لبنػػػػػاف، ككػػػػػذلك ا١تنظمػػػػػات الفلسػػػػػطينية 

ىل خػػارج لبنػػاف، كسػػتبذؿ جهػػودان للمسػػاعدة كأفرادىػػا إ
ُب إقامة حكومة مستقرة ُب لبناف، كذكرت إدارة ريغاف 
أف ا٢تػػدؼ مػػن ىػػذه ا١تػػذكرة ىػػو رغبػػة ىيػػغ قبػػل اعتػػزاؿ 
منصبو بيـو قاصدان التوضػيح أف ىػذه سػتكوف السياسػة 
األمريكيػػػػة لتسػػػػوية األزمػػػػة ُب لبنػػػػاف، كمػػػػا كأعربػػػػت أف 

                                                           

(. الوثيقة رقم 1982كثائق كزارة ا٠تارجية اإلسرائيلية. )( 397)
 لس الوزراء.يونيو، قرار ٣ت 27(، 8(، مج)34)

 .640مرجع سابق، ص  شانوؼ، دافيد.( 398)

كرة أف يلمػػح إلسػػرائيل السػػيد ىيػػغ تػػوخى مػػن ىػػذه ا١تػػذ 
بضػػػركرة االسػػػػتمرار كاالٕتػػػػاه ٨تػػػو اٟتػػػػل السياسػػػػي فيمػػػػا 

 .(399)ٮتص قضية تواجد ا١تنظمات ُب لبناف
آب  8كصرح موظفوف أمريكيوف كلبنانيوف يـو 

/ أغسطس أهنم قاموا بوضع اإلجراءات كالتفاصيل 
ا٠تاصة بًتحيل رجاؿ ا١تنظمات من غريب بَتكت رغم 

دفعية بُت قوات جيش إسرائيل استمرار الًتاشق با١ت
كا١تنظمات. كذكرت مصادر اٟتكومة اللبنانية األمر 
ذاتو موضحةن تفاصيل رحيل رجاؿ ا١تنظمات، كموعد 
ا١تغادرة موضحة أنو ُب هناية األسبوع سيتم مغادرة 
ا١ترحلة األكىل، كىي حوايل ألف من رجاؿ ا١تنظمات 

رحلة إىل سوريا ْتران على منت سفن فرنسية، أما ا١ت
الثانية فسيتم ترحيل حوايل ستة آالؼ آخرين إىل 

بَتكت، ُب حُت يغادر  -سوريا بران عن طريق دمشق 
زعماء ا١تنظمات العاصمة اللبنانية ُب ا١ترحلة الثالثة 
كاألخَتة على تونس حيث مقر جامعة الدكؿ 

 .(400)العربية
آب/ أغسطس ذكرت األنباء الواردة  9كُب 

 من بَتكت أف فيليب حبيب ا١تبعوث األمريكي
نقل إىل السيد ياسر عرفات خطة هنائية لًتحيل أفراد 

. كأجرل الرئيس (401)ا١تنظمات عن غريب بَتكت
جورج  -ككزير خارجيتو  -األمريكي ركنالد ريغاف 

آب/ أغسطس حوؿ  14شولتز مباحثات مساء يـو 
كا ٕتاه الشرؽ األكسط، كدعا الناطق سياسة أمري

بلساف كزارة ا٠تارجية األمريكية إىل احملافظة بدقة على 
كقف إطالؽ النار ليتسٌت مواصلة ا١تفاكضات كإحراز 

ـ 1982آب/ أغسطس  16. كبتاريخ (402)تقدـ
                                                           

 1: 2/7/1982جريدة القبس، ( 399)
 (.1: 8/8/1982جريدة القبس، ( 400)
 1: 9/8/1982جريدة األنباء، ( 401)
 1: 14/8/1982جريدة الرأم، ( 402)



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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جورج شولتز  -كزير ا٠تارجية األمريكي  –صرح 
وف بتوقعو أنو سيتم تسوية األزمة اللبنانية ُب غض

.ككاف قد (403)أسبوع، كأكد على جهود فيليب حبيب
ًب إبالغ إسرائيل ٔتا استطاع فيليب حبيب إ٧تازه ُب 

آب/ أغسطس، كذلك استنادان إىل تقديرات  12
الواليات ا١تتحدة األمريكية أف ٤تادثات فيليب حبيب 
دخلت مرحلة حاٝتة ًب فيها ٖتديد موعد خركج 

. (404)يسلكوهناا١تنظمات من بَتكت كالطرؽ اليت س
 كتضمن مشركع فيليب حبيب ما يلي:

 كقف إطالؽ النار كقفان شامالن. -أ 

 مغادرة بَتكت بطريقة سليمة كفق برنامج ديٍت. -ب 

 ترافق القوات متعددة اٞتنسيات سَت العمليات. -ج 

انتشار القوات متعددة اٞتنسيات يـو ا١تغادرة،  -د 
لتأمُت سالمة الفلسطينيُت كاللبنانيُت ُب ا١تنطقة 

 .(405)بية ُب بَتكتالعر 

ٮتضع الفلسطينيوف غَت ا١تقاتلُت الذم سيبقوف  -ه 
 ُب لبناف للقوانُت كاألنظمة اللبنانية.

إذا تعذر تنفيذ أحد البنود السابقة تعتِّب مهمة  -و 
 القوات متعددة اٞتنسيات منتهية.

مدة عمل القوات متعددة اٞتنسيات شهر  -ز 
كاحد، كيشارؾ الصليب األٛتر ُب ا١تساعدة 

 .2ادرةعلى ا١تغ

( يومان، (15ا١تدة احملدكدة إل٘تاـ االنسحاب ىي  -ح 
ككجوب تسليم األسلحة الثقيلة إىل اٞتيش 

 اللبناٍل.

                                                           

 1: 16/8/1982جريدة القبس، ( 403)
  (.1: 12/8/1982جريدة األنباء، ( 404)
 .529-527سابق، صمعتوؽ، مها. مرجع ( 405)

تكوف ا١تغادرة ْتران من مرفأ بَتكت، كجوان إىل  -ط 
قِّبص، كبران عن طريق بَتكت دمشق، كما 
كتغادر ألوية جيش التحرير بران، أما القوات 

اؿ أم إىل السورية فتخرج إىل البقاع أك الشم
 . (406)أماكن تواجد القوات السورية

إسحق شامَت، بعد  -كزير ا٠تارجية  -كصرح 
أغسطس/ آب  13اجتماعو بالرئيس ريغاف ُب

ـ أف للواليات ا١تتحدة كإسرائيل كلبناف ىدفان 1982
مشًتكان، كىو كقف سيطرة )ـ. ت. ؼ( كاٞتيش 
السورم على لبناف، كقاؿ:" لقد توصلنا إىل ا٢تدؼ 
ا١تشًتؾ ىذا بالسرعة ا١تمكنة". كجاء ُب بياف البيت 
األبيض الذم نشر بعد ا١تقابلة:" أف الرئيس ريغاف 
أكد على ضركرة كقف األعماؿ العدائية ُب بَتكت 
كضواحيها من قبل ٚتيع األطراؼ كشرط أكيل لضماف 
استمرار االتصاالت اليت ٬تريها ا١تبعوث األمريكي 

 .(407)همتو العاجلةفيليب لتمكينو من إهناء م
ككصف إسحق شامَت العالقات بُت الواليات 
ا١تتحدة األمريكية كإسرائيل بالودية، موضحان تفهم 
الواليات ا١تتحدة إلزالة )ـ. ت. ؼ( من بَتكت 
كلبناف بالطرؽ السلمية، كأكضح خالؿ لقائو جازمان أف 
اإلدارة األمريكية مل ٖتذر إسرائيل هنائيان طواؿ فًتة 

 .(408)اٟترب
كمن جهتو أشار الرئيس ريغاف على جهود 
فيليب حبيب ُب ا١تفاكضات، كحينما سئل عن موقفو 
اٞتديد ٕتاه إسرائيل أجاب: "ما زلت أعتقد أف ىذا 

                                                           

(. الثورة الفلسطينية ُب 2010ا١تناصرة، عز الدين. )( 406)
، عماف، األردف: الدار 1ـ(، ط1982-1972لبناف )

 .400-399األىلية للنشر كالتوزيع، ص 
 (.1: 13/8/1982جريدة القبس، ( 407)
(. الوثيقػة رقػػم 1982كثػائق كزارة ا٠تارجيػة اإلسػرائيلية. )( 408)

 قرار ٣تلس الوزراء. آب، 3(، 8(، مج)49)



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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البلد لديو التزاـ ١تتابعة عملية السالـ اليت بدأت ُب  
كامب ديفيد، كأف ىذا البلد لديو التزاـ لضماف بقاء 

و ىذا يشَت إىل أف حرب ، كتصر٭ت(409)إسرائيل كدكلة"
لبناف مل تغَت إتاىاتو هنائيان ٕتاه إسرائيل، بل على 
العكس لديو قناعة راسخة أف إسرائيل ىي من تصنع 
السالـ ُب الشرؽ األكسط. كخاطب الرئيس ريغاف 

آب/ أغسطس  3برسالة أرسلها إىل مناحيم بيغن ُب 
طالب فيها كقف عمليات جيش الدفاع اإلسرائيلي، 

على قرارات ٣تلس األمن الصادرة ضد إسرائيل كأكد 
( 513( ك)512( ك)509( ك)508اليت تضم )

( موجهان اللـو على إسرائيل، كيبدك 516( ك)515ك)
أف الرسالة كحىت اللـو لتهدئة الرأم العاـ ليس 

. كىذا ما توضحو أحداث اليـو التايل أم ُب (410)إال
رار آب/ أغسطس قدمت الياباف كإسبانيا مشركع ق 4

جمللس األمن أداف إسرائيل لعدـ التزامها بقراراتو ا٠تاصة 
باألزمة اللبنانية، امتنعت الواليات ا١تتحدة عن 
التصويت علمان بأف ا١تشركع قد أعيد صياغتو قبل 
عرضو للتصويت استجابةن العًتاضات اإلدارة األمريكية 

 .(411)عليو
حيث غادرت أكؿ دفعة من ا١تقاتلُت 
الفلسطينيُت، ك٘تت عملية االنسحاب ٖتث إشراؼ 
ا١تبعوث األمريكي فيليب حبيب، كالسفَتين 
األمريكي كالفرنسي ُب لبناف، كعدد من ضباط 

                                                           

(. الوثيقػة رقػػم 1982كثػائق كزارة ا٠تارجيػة اإلسػرائيلية. )( 409)
 أغسطس، قرار ٣تلس الوزراء. 13(، 8(، مج)60)

(. الوثيقػة رقػػم 1982كثػائق كزارة ا٠تارجيػة اإلسػرائيلية. )( 410)
 أغسطس، قرار ٣تلس الوزراء. 4(، 8(، مج)50)

يغاف الثابتة: مرحلة (. إدارة ر 1982عبد اجمليد، كحيد. )( 411)
ثالثة للسياسة األمريكية ُب الشرؽ األكسط )السياسة 

، بَتكت: مركز دراسات الوحدة 1األمريكية كالعرب(، ط
 .118العربية، ص 

اٞتيش اإلسرائيلي، كعلى رأسهم كزير الدفاع 
اإلسرائيلي أرييل شاركف الذم أعرب عن سركره ٢تذا 

عندما قاؿ ُب مؤ٘تر صحفي: "إف ا٠تركج، كذلك 
انسحاب ا١تقاتلُت يعد يومان عظيمان ُب معركة إسرائيل 

 .     (412)ضد اإلرىاب الدكيل"
 حيث أعلن رئيس كزراء للبناف شفيق الوزاف ُب

آب / أغسطس أف االتفاؽ النهائي حوؿ ترحيل 7
رجاؿ ا١تنظمات عن غريب بَتكت سيكوف جاىزان غدان 

آب/ أغسطس كصل السفَت  18، ُب (413)األربعاء
فيليب حبيب القدس حامالن اتفاؽ ترحيل ا١تنظمات، 
كطلب رٝتيان من أمريكا كفرنسا كإيطاليا إرساؿ 
كحدات من قواهتا لالشًتاؾ ُب القوة ا١تتعددة 

آب/ أغسطس  19، كبتاريخ (414)اٞتنسيات
ـ أبلغت اٟتكومة اللبنانية رٝتيان سفراء 1982

كإيطاليا إرساؿ كحدات من الواليات ا١تتحدة كفرنسا 
القوات لالشًتاؾ ُب القوة ا١تتعددة اٞتنسيات، كمن 
جهة أخرل أعلن بيغن ُب اليـو ذاتو أف جالء رجاؿ 
ا١تنظمات عن لبناف أحد اإل٧تازات ا٢تامة اليت حققتها 

 .(415)إسرائيل
كًب بدء تنفيذ اتفاؽ ترحيل رجاؿ ا١تنظمات 

أغسطس  آب/ 22عن بَتكت ابتداء من يـو األحد 
ـ، كًب انتقاؿ الدفعة األكىل جوان من قِّبص إىل 1982

رئيس ٞتنة العالقات ا٠تارجية  -بغداد كعماف، كاقًتح 
 Charles"شارلز بَتس" ) -ُب ٣تلس الشيوخ 

Pierce ترشيح ا١تبعوث فيليب حبيب للحصوؿ )
على جائزة نوبل للسالـ، كذلك تقديران ٞتهوده اليت 

اتفاؽ حوؿ ترحيل رجاؿ  بذ٢تا من أجل التوصل إىل
                                                           

 .63( اٞتبورم، مرجع سابق، ص412)
 .383( ا١تناصرة، مرجع سابق، ص413)
 (1: 18/8/1982جريدة األنباء، ( 414)
 1: 19/8/1982جريدة الرأم، ( 415)



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 

 

. كاستمر ا١تمثلوف األمريكيوف (416)ا١تنظمات
باالجتماع بضباط إسرائيليُت كلبنانيُت لبلورة تفاصيل 
خطة ترحيل بقية أفراد ا١تنظمات إىل الدكؿ اليت ًب 

 .(417)االتفاؽ عليها
كقرر ياسر عرفات كقادة ا١تقاتلُت أف ينسحبوا 

كثر من من دكف أف ٮتلفوا أم كجود عسكرم، كأ
حضور سياسي كرمزم ضئيل، مرددين القوؿ التايل: 
"لو كانت ىذه القدس لبقينا حىت النهاية لكنها ليست 
من نتسبب بدمارىا". كال عجب حينما خرج ا١تقاتلوف 
من بَتكت موجهُت شتائمهم األقسى إىل الزعماء 
العرب، إذ كانوا يعتِّبكف شر إسرائيل من ا١تسلمات، 

ز األسباب بل كأمكنها ٠تركج كهنايةن كاف من أبر 
 الفلسطينيُت من بَتكت ثالث:

 القوة اإلسرائيلية. -أ 

 التواطؤ األمريكي. -ب 

 .(418)اٞتنب العريب -ج 
ككاف ياسر عرفات آخر من غادر بَتكت 
قائالن: "إف الثورة اٗتذت قرار ا٠تركج من بَتكت ألهنا 
أعطتنا ما مل تعطو مدينة ُب التاريخ، فالقوات 

بَتكت كفاءن اللتزامها ٕتاه لبناف  الفلسطينية ٗترج من
كعلى ضوء شركطها ىي ال على ضوء شركط العدك 

آب/ أغسطس  31. كبتاريخ (419)الصهيوٍل"
                                                           

 1: 22/8/1982جريدة القبس، ( 416)
 1: 23/8/1982جريدة األنباء، ( 417)
(. البندقيػػػة كغصػػػن الزيتػػػوف: 2003ىَتسػػػت، دايفيػػػد. )( 418)

)جػػػذكر العنػػػف ُب الشػػػرؽ األكسػػػط(، ترٚتػػػة: عبػػػد الػػػرٛتن  
-598، لبناف: شػركة الريػاض للكتػب، ص 1كإياس، ط

600. 
( خنساء فلسطُت .. ٣تازر 2015كنعاف، رحاب. )( 419)

، فلسطُت، غزة: مطبعة دار 1الفلسطينيُت ُب لبناف، ط
 .137األرقم، ص 

ـ أعلن السيد فيليب حبيب أنو ينوم العودة 1982
األسبوع ا١تقبل كذلك بعد أف أمضى ثالثة أشهر ُب 
الشرؽ األكسط، ككاف إعالنو بعد انتهاء ترحيل أفراد 

 .(420)ا١تنظمات كالقوات السورية عن بَتكت
كاستمرت عملية انسحاب ا١تقاتلُت من لبناف 

 23علي شكل دفعات إذ غادرت الدفعة الثانية ُب 
ـ إىل اليمن، كاستمر خركجهم 1982آب/ أغسطس 

من لبناف حىت ًب إخراج الدفعة األخَتة من ا١تقاتلُت ُب 
ـ، اليت كانت 1982األكؿ من أيلوؿ/ سبتمِّب 

كجهتها سوريا، كغادر الرئيس ياسر عرفات بَتكت 
. كبلغ عدد (421)متجها إىل قِّبص كمنها إىل تونس

( 3800ا١تقاتلُت الفلسطينيُت ا١تغادرين بَتكت )
آب/ أغسطس إىل  21مقاتالن ُب الفًتة ا١تمتدة ما بُت 

أيلوؿ/ سبتمِّب، كقد غادر ىؤالء ا١تقاتلوف إىل ٙتاٍل 
عراؽ، اٞتزائر، سوريا، دكؿ عربية كىي األردف، ال

 . (422)السوداف، اليمن الشمايل، اليمن اٞتنويب
فقدت الثورة الفلسطينية قاعدة أساسية من  -1

قواعد الصراع علي خطوط التماس مع إسرائيل 
كأصبحت قواهتا العسكرية موزعة على ٙتاٍل 
 دكؿ عربية بعد أف كانت متمركزة ُب دكلتُت

سية ٢تا، ٫تا سوريا كلبناف كمثل ذلك ضربة قا
كلكن استطاعت )ـ. ت. ؼ( أف تِّبىن 
صمودىا أماـ اآللة العسكرية اإلسرائيلية رغم 

                                                           

 1: 31/8/1982جريدة الرأم، ( 420)
(. إسػػػػػػرائيل اٟتػػػػػػرب الدائمػػػػػػػة 2011خواجػػػػػػة، ٤تمػػػػػػد. )( 421)

، بػػػػػَتكت: دار الفػػػػػارايب، 1ـ(، ط1982اجتيػػػػػاح لبنػػػػػاف )
 .155ص 

(. "موقػػف مصػػر 2019العيسػػاكم، عمػػر فػػواز عبػػاس. )( 422)
ـ("، )رسالة 1989-1982األىلية اللبنانية )من اٟترب 

ماجسػػػػػتَت(، كليػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػة األنبػػػػػار، العػػػػػراؽ، ص 
80. 
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الفارؽ العسكرم الكبَت، كأف تؤكد علي أ٫تية 
دكرىا ُب تقرير مصَت شعبها كتعزيز االعًتاؼ 
هبا كممثل شرعي ككحيد للشعب 

 .(423)الفلسطيٍت
انعكس ضعف )ـ. ت. ؼ( علي العمل  -2

بسب انتقاؿ ا١تنظمة  العسكرم ُب فلسطُت
 إىل

تونس، كما أظهرت اٟترب قبوؿ )ـ. ت. 
 .(424)ؼ( كالسَت ٨تو مشاريع اٟتلوؿ السلمية

 مجزرة صبرا وشاتيال:  -ب
على أثر اغتياؿ بشَت اٞتميل بدأت إسرائيل 

أيلوؿ/  15باجتياح بَتكت صباح يـو ا٠تميس ُب 
سبتمِّب، أم بعد اغتياؿ بشَت اٞتميل بيـو كاحد فقط، 
كسيطرت علي العاصمة، ك٘تركزت علي مشارؼ ٥تيمي 
صِّبا كشاتيال، كسيطرت علي ا١تدينة بأكملها، كمنعت 

 .(425)الصحافة من كل اٞتنسيات من الدخوؿ إليها
كُب غضوف ذلك ًب تعزير التعاكف كالتنسيق 

لكتائب كقلة قليلة من اإلسرائيلي مع مسلحي حزب ا
ٚتاعة سعد حداد، كبعض األفراد ا١توالُت ٟتزب 
الوطنيُت األحرار ككانوا على انتظار التعليمات األخَتة 

. كبدأت (426)للشركع ُب األعماؿ اليت ككلت إليهم
                                                           

 .289-288( القصاص، مرجع سابق، ص423)
(. "اتفاقيػػػػة كامػػػػب ديفيػػػػد 2012مطػػػػر، زيػػػػاد خضػػػػر. )( 424)

اإلسػػػػػرائيلية كأثرىػػػػػا علػػػػػى القضػػػػػية الفلسػػػػػطينية  –ا١تصػػػػػرية 
اٞتامعػػػػػػػػػػػػة ـ("، )رسػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػتَت(، 1978-1993)

 .192اإلسالمية، غزة، ص 
 .164-145( كنعاف، مرجع سابق، ص425)
(. "٣تػػػػػزرة صػػػػػِّبا كشػػػػػاتيال 1984فريػػػػػق مػػػػػن البػػػػػاحثُت. )( 426)

-138بنتػػائج ْتػػث ميػػداٍل"، ٣تلػػة شػػؤكف فلسػػطينية، ع)
 .65(، ص139

 

اجملزرة ُب السادس عشر من أيلوؿ / سبتمِّب حيث 
ا قامت القوات اإلسرائيلية على مدار ثالثة أياـ بلياليه
بارتكاب ٣تزرة بشعة ضد أىايل ا١تخيم العزؿ، ككانت 
عمليات الذبح كالقتل تتم داخل منازؿ الفلسطينيُت 
ُب ٥تيمي صِّبا كشاتيال باستخداـ السكاكُت 
كا٠تناجر، كمل ٯتيز القتلة بُت اللبنانيُت كالفلسطينيُت كال 
حىت بُت اٞتنسيات، كما قاموا بتعذيب الضحايا 

 .(427)ل قتلهأتختلف األساليب قب
أيلوؿ / سبتمِّب ًب قتل أكثر من  17كبتاريخ 

( شخص من ٥تيم صِّبا، كمل تسلم 3000)
( 17ا١تستشفيات من عمليات اإلرىاب، فقد قتل )

شخصنا داخل مستشفى عكا
عدد الضحايا بػػ (428)

ا ك)5000) ( مفقودنا مع التأكيد أف 7000( شهيدن
التخطيط العدد أكِّب بكثَت، كاٞتدير بالذكر أف 

للمجزرة مل يكن كليد اللحظة كرٔتا الدليل يكمن ُب 
خطاب بشَت اٞتميل حينما كعد أف ٬تعل ٥تيم شاتيال 

  (429)حديقة حيوانات
أيلوؿ/ سبتمِّب،  18كتوقفت اجملزرة بتاريخ 

كأثارت أصداء كاسعة كردكد فعل عربية كدكلية كحىت 
إسرائيلية، حيث ًب فتح ٞتنة ٖتقيق برئاسة "إسحاؽ  

أيلوؿ/ سبتمِّب  20( ُب Isaac Kahanاىاف" )ك
ـ 1983شباط / فِّباير  7، كُب (430)ـ1982

 أعلنت نتائج اللجنة، ك٘تثلت قرارهتا ُب:
                                                           

اٟتوت، شفيق. )د.ت(. الفلسطيٍت بُت التيو كالدكلة، ( 427)
نية، مركز األْتاث، ، بَتكت: منظمة التحرير الفلسطي1ط
 .197ص 

(. اٟتػػػػػػػػرب 1985شػػػػػػػػيف، زئيػػػػػػػػف؛ كيعػػػػػػػػارم، اىػػػػػػػػود. )( 428)
ا١تضػػللة حػػرب إسػػرائيل ُب لبنػػاف، ترٚتػػة: حسػػاف يوسػػف، 
)د.ط(، ا١تملكػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعودية: دار ا١تػػػػػػػػػػركج، ص 

394. 
 .152( كنعاف ، مرجع سابق، ص429)
 .66( قاقي ، مرجع سابق، ص430)
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ٖتمل أرييل شاركف مسؤكلية مباشرة عن ا١تذْتة، إذ  - أ
 ٕتاىل إمكانية كقوعها، كمل يسع للحيلولة دكهنا.

انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، ككزير  - ب
ا٠تارجية، إسحاؽ شامَت، كرئيس أركاف اٞتيش 
رفائيل إيثاف، كقادة ا١تخابرات مستندة على أهنم مل 

  يقوموا ٔتا يكفي للحيلولة دكف كقوع ا١تذْتة.
كرفض أرييل شاركف قرار اللجنة كاستقاؿ من 
منصب كزير الدفاع اإلسرائيلي، بعدما دعا اٟتكومة 

أدعي أف ىذا إىل عدـ القبوؿ باستنتاجات اللجنة، ك 
اإلجراء "سيكوف كصمو عار على دكلة إسرائيل"، كبرر 
ذلك بأنو ال ٬تب معاقبة أم إسرائيلي، بسبب 
ارتكاب مسحيُت ضد مسلمُت، كأف ذلك ٣ترد عمل 

كتلخصت مهمة ٞتنة كاىاف ُب  (.431)ركتيٍت ُب لبناف
تِّبئة الضمَت اإلسرائيلي، كتبيض صورة ا١تؤسسة 

إلقاء مسؤكلية ا١تذْتة على العسكرية اإلسرائيلية، ك 
  (432)العرب أنفسهم

تلقى الشعب اللبناٍل كأحزابو الوطنية كالتقدمية  -5
ضربة قاسية أيضنا، كذلك بسبب احتالؿ إسرائيل ما 
يزيد عن نصف األراضي اللبنانية، كفتح الباب على 
مصرعيو أماـ ٥تاطر السياسة اإلسرائيلية التوسعية ٕتاه 

ح الباب أماـ إسرائيل لتلحق اٞتنوب اللبناٍل، كفت
االقتصاد اللبناٍل باقتصادىا، فضال عن التدخل 

 .(433)بالشؤكف الداخلية اللبنانية

                                                           

 .169-168( إيثاف، مرجع سابق، ص431)
كابليوؾ، أمنوف. )د.ت(. ٖتقيق حوؿ مذْتة صِّبا ( 432)

كشاتيال، ترٚتة: مٌت عبد اهلل، )د.ط(، مصر: العريب 
 .11للنشر كالتوزيع، ص 

حوا٘تػػة، نػػايف. )د.ت(. "مهمػػات الثػػورة بعػػد غػػزك لبنػػاف ( 433)
كمعركػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػَتكت البطلػػػػػػػػػػػة"، ٣تلػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػؤكف فلسػػػػػػػػػػػطينية، 

 .15(، ص 135ع)

تدمرت البنية التحتية للبناف باإلضافة إىل  -6
ا١تدف الساحلية اليت اجتاحتها إسرائيل صيدا 
كصور، كالنبطية، إىل جانب عشرات القرم، 

إحراؽ كقد تضررت الصناعة اللبنانية بسبب 
العديد من ا١تصانع كتوقفت األخرل نتيجة 
انقطاع التيار الكهربائي، فضالن عن تدمَت 
القنوات الزراعية اللبنانية كمنشآت 

 . (434)الرم
فتح المجال أمام منظمة التحرير لالنخراط في  - ت

 عملية التسوية السلمية:
بعد يـو كاحد من رحيل قيادات )ـ. ت. ؼ( 

الرئيس األمريكي  -أعلن  كرجاؿ ا١تنظمات الفلسطينية
ركنالػػد ريغػػاف عػػن خطػػػة جديػػدة للسػػالـ ُب الشػػػرؽ  -

األكسػػػػط عرفػػػػت بػػػػػ "مبػػػػادرة ريغػػػػاف للسػػػػالـ"  كتسػػػػتند 
(، 242مبػػػػػادرة ريغػػػػػاف إىل قػػػػػرارا ٣تلػػػػػس األمػػػػػن رقػػػػػم )

اإلسػػرائيلي، مػػن  –حيػػث إف مبػػدأ حػػل الصػػراع العػػريب 
خالؿ ا١تفاكضات الػيت تشػمل مبادلػة األرض بالسػالـ، 

اءت رؤية ريغػاف ُب ىػذه ا١تبػادرة منسػجمة ٘تامنػا كقد ج
مػػػػػع اتفػػػػػاقييت كامػػػػػب ديفيػػػػػد كالػػػػػيت كقعػػػػػت بػػػػػُت مصػػػػػر 
كإسػػػػرائيل. كقػػػػد اشػػػػًتطت مبػػػػادرة ريغػػػػاف علػػػػى منظمػػػػة 
التحرير الفلسطينية من أجل إدراجها ُب ا١تفاكضات ما 

 يلي:
 إدانة اإلرىاب. .أ 
االعػػػًتاؼ ْتػػػق إسػػػرائيل بػػػالعيش بسػػػالـ كضػػػمن  .ب 

 حدكد آمنة.

                                                           

اطر الغػػزك اإلسػػرائيلي علػػى (. "٥تػػ1982عالمػػة، فػػؤاد. )( 434)
-132االقتصػػػػػاد اللبنػػػػػاٍل"، ٣تلػػػػػة شػػػػػؤكف فلسػػػػػطينية، ع)

 .66-59(، ص133
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 .(435)(338، 242اؼ بالقرارين )االعًت  .ج 
كقػػػػد قيػػػػدت كاشػػػػنطن حريتهػػػػا كػػػػل التقييػػػػد ُب 
مسػػػألة التعامػػػل مػػػع اٟتركػػػة الفلسػػػطينية، كرفضػػػت حػػػىت 
االتصاالت كاالجتماعات غَت الرٝتية، إال إذا صػرحت 
منظمػػػة التحريػػػر هبػػػذه الشػػػركط الثالثػػػة علػػػى ٨تػػػو علػػػٍت 

 .(436)كرٝتي كقاطع
 كقد تضمنت مبادرة ريغاف ما يلي:

دكلػػة فلسػػطينية ُب الضػػفة الغربيػػة لنهػػر األردف  ال .أ 
 كقطاع غزة.

 ال ٭تق إلسرائيل ضم األراضي احملتلة. .ب 
ٖتقيػػػػػػق اٟتكػػػػػػم الػػػػػػذاٌب للفلسػػػػػػطينيُت ُب الضػػػػػػفة  .ج 

 الغربية كغزة باالرتباط مع األردف.
التجميػػػػػػػػػػد ا١تباشػػػػػػػػػػر للمسػػػػػػػػػػتوطنات اإلسػػػػػػػػػػرائيلية  .د 

 اٞتديدة ُب األراضي العربية احملتلة.
القػػػدس علػػػى أف يػػػتم ٖتديػػػد عػػػدـ تقسػػػيم مدينػػػة  .ق 

 مستقبل ا١تدينة عن طريق ا١تفاكضات.
 .(437)التزاـ الواليات ا١تتحدة ْتماية أمن إسرائيل .ك 

كمػػػن الواضػػػح أف ىػػػذا ا١تشػػػركع مل يػػػأًت ّتديػػػد 
لقضية الالجئُت، بل حاكلت ا١تبػادرة طػرح مػا سػبق أف 

                                                           

(. "العوامل السياسية اليت 2009دقة، حسٍت فالح. )( 435)
كاكبت عملية ٖتضَت الدستور الفلسطيٍت"، )رسالة 

 .5ماجستَت(، جامعة بَتزيت، فلسطُت، ص 
(. إدارة ريغاف كسياستها ٨تو 1996لش، آف. ) (436)

الفلسطينيُت: )فلسطُت كالسياسة األمريكية من كيلسوف 
، بَتكت: مركز دراسات الوحدة 1إىل كلينتوف(، ط
 .244العربية، ص 

(. مشاريع تسػوية 1983ا٢تور، منَت؛ كا١توسى، طارؽ. )( 437)
، عمػػػػاف: دار اٞتليػػػػل، 1، ط1947القضػػػػية الفلسػػػػطينية 

 .166-165ص 

. (438)طرحتو الواليات ا١تتحدة ٓتصػوص ملػف القضػية
اب الرئيس ريغاف جاء ُب كقػت  كاٞتدير بالذكر أف خط

-6كانػػت الػػدكؿ العربيػػة تسػػتعد لعقػػد القمػػة العربيػػة )
(، فآثرت اٟتكومات العربية عدـ التعليق 9/9/1982

علػػػػي مشػػػػركع الػػػػرئيس األمريكػػػػي أك اٗتػػػػاذ أم مواقػػػػف 
حيالو، ليتسٌت ٢تػم ا١تشػاكرة كاٗتػاذ مػا يركنػو مناسػبان مػن 

سػػطيٍت قػػرارات ك إجػػراءات ٖتقػػق مصػػلحة الشػػعب الفل
. (439)ال سػػػػػيما بعػػػػػد العػػػػػدكاف اإلسػػػػػرائيلي علػػػػػى لبنػػػػػاف

كبدلك تكوف قرارات مؤ٘تر القمة العربية رد غَت مباشر 
علػػػػى مشػػػػركع الػػػػرئيس األمريكػػػػي ريغػػػػاف. كتبػػػػٌت مػػػػؤ٘تر 
القمػػة العربيػػة ا١تنعقػػد ُب مدينػػة فػػاس بػػا١تغرب ُب الفػػًتة 

(ـ مػػا ٝتػػي "مشػػركع السػػالـ العػػريب 6-9/9/1982)
"، كىػػو ُب أصػػػلة ا١تشػػركع الػػػذم 1982مشػػركع فػػػاس 

طرحػػو األمػػَت فهػػد بػػن عبػػد العزيػػز قبػػل أف يصػػبح ملكػػان 
 . ( 440)ـ7/8/1981على السعودية بتاريخ 

 كقد تضمن النقاط التالية: 
انسحاب إسرائيل من ٚتيع األراضي  .1

، ٔتػػا فيهػػا 1967الػػيت احتلتهػػا سػػنة 
 القدس.

إزالػػػػػػػػػة ا١تسػػػػػػػػػتوطنات الػػػػػػػػػيت أقامتهػػػػػػػػػا  .2
احملتلػػػػػػػة عػػػػػػػاـ  إسػػػػػػػرائيل ُب األراضػػػػػػػي

1967. 
                                                           

(438 )( . (. "ا١تواقف األمريكية من قضية 2009عدكاف، أكـر
"، ٣تلة جامعة 2007-1948الالجئُت الفلسطينيُت 

(، 2(، ع)11األزىر، سلسلة العلـو اإلنسانية، مج)
 .197ص

( صاّب، ٤تسن ٤تمد. فلسطُت : دراسات منهجية ُب  439)
 ، 4-2ص 2002، 1القضية الفلسطينية، ط

تداعيات العدكاف اإلسرائيلي على لبناف  ( ا١تبحوح، كائل. 440)
على السلوؾ السياسي ١تنظمة التحرير الفلسطينية 1982

، مركز الزيتونة ، بَتكت، 1993كصوالن إيل اتفاؽ أكسلو 
 .43، ص2018



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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ضماف حرية العبادة ك٦تارسة الشعائر  .3
الدينيػػػػة ٞتميػػػػع األديػػػػاف ُب األمػػػػاكن 

 ا١تقدسة.
تأكيػػػػد حػػػػق الشػػػػعب الفلسػػػػطيٍت ُب  .4

تقريػػر مصػػَته بقيػػادة منظمػػة التحريػػر 
الفلسػػػطينية كتعػػػويض مػػػن ال يرغػػػب 

 ُب العودة.
إخضػػػاع الضػػػػفة الغربيػػػة كقطػػػػاع غػػػػزة  .5

دة انتقاليػػة ٖتػػت إشػػراؼ األمػػم ا١تتحػػ
 لبضعة أشهر.

قيػػػػاـ الدكلػػػػة الفلسػػػػطينية كعاصػػػػمتها  .6
 القدس الشريف.

يضػع ٣تلػػس األمػن الػػدكيل ضػػمانات  .7
ٔتا فيهػا  ا١تنطقةسالـ بُت ٚتيع دكؿ 

 الدكلة الفلسطينية ا١تستقلة.
يقـو ٣تلس األمن الدكيل تنفيذ تلػك  .8

 (.441)ا١تبادئ
كقػػػػػد تضػػػػػمنت مبػػػػػادرة األمػػػػػَت فهػػػػػد 
اعًتافان ضمنيان بوجػود إسػرائيل، كحػق  
كافة دكؿ ا١تنطقة ُب العيش بسالـ. 
كحػػػػُت التػػػػدقيق ُب ا١تبػػػػادرة ٧تػػػػد أهنػػػػا 
اعتمػػػػػدت بشػػػػػكل كبػػػػػَت علػػػػػى قػػػػػرار 

الػػداعي إىل  ٣242تلػػس األمػػن رقػػم 
إقامػػػػػػػة دكلػػػػػػػػة فلسػػػػػػػطينية عاصػػػػػػػػمتها 
"القػػػدس الشػػػػرقية"، كاٞتػػػدير بالػػػػذكر 

ة حينمػا طرحػت ُب تشػرين  أف ا١تبػادر 

                                                           

( مؤسسة الدراسات الفلسطينية . مؤ٘تر القمة العريب  441)
 -1981الثاٍل عشر ُب فاس تشرين الثاٍل/ نوفمِّب

 .2، ص 1982مِّب أيلوؿ/ سبت

ـ، اصطدمت 1981الثاٍل/ نوفمِّب 
با٠تالفػػػات العربيػػػة كانتهػػػت بالفشػػػل 
الػػذريع، ال سػػيما بعػػد اصػػرار سػػوريا، 
كاٞتزائػػر، كليبيػػا، كالعػػراؽ. إضػػافة إىل 
منظمػػػػػػة التحريػػػػػػر الفلسػػػػػػطينية علػػػػػػى 
حػػذؼ البنػػد السػػابع مػػن ا٠تطػػة الػػيت 
تتحػػػػػػػدث عػػػػػػػن االعػػػػػػػًتاؼ الضػػػػػػػمٍت 

مػػػػػػػا ًب إعػػػػػػػادة بإسػػػػػػػرائيل. لكػػػػػػػن حين
ـ، ًب إقرارىػػػػػا رٝتيػػػػػان 1982طرحهػػػػػا 

مػػػن قبػػػل القمػػػة. كاٞتػػػدير بالػػػذكر أف 
ىػػػػػذا ا٠تػػػػػط السياسػػػػػي العػػػػػريب العػػػػػاـ 
الذم ساد ُب حقبة الثمانينيػات مػن 
القػػػػػرف العشػػػػػرين، الػػػػػذم ٬تمػػػػػع بػػػػػُت 
االعػػػًتاؼ الضػػػػمٍت بإسػػػرائيل كإقامػػػػة 
الدكلػػػػػػػػة الفلسػػػػػػػػطينية علػػػػػػػػى الضػػػػػػػػفة 

  (442)كالقطاع
ىػػػػػػػذه ا١تػػػػػػػرة األكىل الػػػػػػػيت  كُب اٟتقيقػػػػػػػة مل تكػػػػػػػن

تقػػػػدمت فيهػػػػا اإلدارة األمريكيػػػػة ٔتشػػػػاريع تسػػػػوية ٟتػػػػل 
اإلسػػرائيلي كمػػن ٍب سػػرعاف مػػا تتخلػػػى  -النػػزاع العػػريب 

. ككاقعػػػػان ٧تحػػػػت (443)عنػػػػو بسػػػػبب الػػػػرفض اإلسػػػػرائيلي
إسرائيل ُب إهناء الوجود ا١تسلح لفصػائل )ـ. ت. ؼ( 
ُب لبناف، بعد معػارؾ ضػارية، كحصػار بػَتكت كقصػفها 

بشػػػػَت بػػػػالطَتاف ٨تػػػػو ثالثػػػػة أشػػػػهر، كاسػػػػتطاعت ٘تكػػػػُت 
 (444)اٞتميل

                                                           

 .45( ا١تبحوح، كائل. مرجع سابق، ص  442)
(. السياسػػػػػة األمريكيػػػػػة ٕتػػػػػاه 1982األطػػػػػرش، ٤تمػػػػػد. )( 443)

الغػػػزك اإلسػػػػرائيلي للبنػػػاف: )السياسػػػػة األمريكيػػػة كالعػػػػرب(، 
 .221، بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص 1ط

( بشَت اٞتميل: سياسي لبناٍل من الطائفة ا١تاركنية، كلد ُب 3)
، كىو ابن بيار اٞتميل مؤسس حزب 1947بلدة بكفيا عاـ 

الكتائب اللبناٍل، كشقيق الرئيس اللبناٍل أمُت اٞتميل، ٗترج من  



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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 17مػػػن الوصػػػوؿ إىل رئاسػػػة اٞتمهوريػػػة، كعقػػػد اتفػػػاؽ 
. الػػػػيت اسػػػػتمرت (445)ـ مػػػػع لبنػػػػاف1983أيػػػػار/ مػػػػايو 

مفاكضاتو ٜتس كثالثػُت جلسػة ٔتشػاركة أمريكيػة رفيعػة 
ّتػػوالت اسػتغرقت عشػػرة  ا١تسػتول، كقيػاـ جػػورج شػولتز

أياـ، أهنت بصورة رٝتية حالة اٟترب كاعًتفت باٟتػدكد 
 .         (446)الدكلية بينهما "بوصفها غَت قابلة لالنتهاؾ"

 ا٠تا٘تة
مل يكػػػػن العػػػػدكاف اإلسػػػػرائيلي علػػػػى لبنػػػػاف عػػػػاـ 

ـ، كليػػػػػد ٟتظتػػػػػو رغػػػػػم تذرعػػػػػو ٔتحاكلػػػػػة اغتيػػػػػاؿ 1982
، أم قبػل ، بل خيطط لو مسػبقان شالومو ارغوؼالسفَت 

ـ بوقت مبكر، كىذا 1982تنفيذه ُب حزيراف / يونيو 
يوضػػػحو ا١تماطلػػػة ُب للمفاكضػػػات كتبػػػادؿ األدكار بػػػُت 
الواليات ا١تتحدة األمريكية كإسرائيل. فقػد كانػت إدارة 
كاشػػػػنطن راعيػػػػػة للمفاكضػػػػات أثنػػػػػاء االجتيػػػػاح، حيػػػػػث 
تعهػػػػدت للمقػػػػاتلُت الفلسػػػػطينيُت قبػػػػل تػػػػرحيلهم، أهنػػػػم 

ا١تخيمػػات الفلسػػطينية، لكػػن أظهػػرت سيضػػمنوف أمػػن 
األياـ التاليػة أف تلػك الوعػود كانػت غػَت جديػة، بعػدما 
ايرتكبػػػت ٣تػػػزرة صػػػِّبا كشػػػاتيال انتقامػػػان مػػػن الفلسػػػطينيُت 
الػذين ايهتمػوا باغتيػاؿ بشػَت اٞتميػل الػذم كصػل لرئاسػػة 
لبنػػاف بوعػػػود إسػػػرائيل كبضػػػغط مػػػن إدارة ريغػػػاف. كهبػػػذا 

ـ مل يكػػػن  1982بنػػػاففػػػإف االجتيػػػاح اإلسػػػرائيلي لل
احتالالن عسكريان فقط كإ٪تػا مشػركع سياسػي لػو أغػراض 
كأىػػػػداؼ، ككػػػػاف طبيعيػػػػان أف يلقػػػػى ٧تاحػػػػو كلػػػػو بنسػػػػبة 

                                                                             

ـ، كشارؾ ُب 1971كلية اٟتقوؽ اٞتامعية اليسوعية عاـ 
سهم ُب تأسيس حزب ، كأ1975اٟترب األىلية اللبنانية عاـ 

القوات اللبنانية، كتوىل قيادتو، كانتخب رئيسان للجمهورية ُب 
. العيساكم، 14/9/1982ـ، كاغتيل ُب 23/8/1982

 .51عمر فواز. مرجع سابق، ص
(. اٞتنوب اللبناٍل ُب مواجهة 1998سويد، ٤تمود. )( 445)

، بَتكت: 1( عامان من الصمود كا١تقاكمة، ط50إسرائيل )
 .18الدراسات الفلسطينية، ص مؤسسة 

 .393( شلٌم، مرجع سابق، ص446)

قليلػػػة، كذلػػػك بسػػػبب الػػػدعم الػػػذم تلقتػػػو إسػػػرائيل مػػػن 
اإلدارة األمريكيػػة، ىػػذا ٦تػػا جعػػل إسػػرائيل تتعامػػل ككػػأف 
ف اإلدارة األمريكيػػػػة ُب جيبهػػػػا، السػػػػيما كأف إدارة ريغػػػػا

دعمػػػػت قػػػػرارات إسػػػػرائيل بقػػػػرار شػػػػن اٟتػػػػرب، كتأكيػػػػد 
الػػػػرئيس األمريكػػػػي ركنالػػػػد ريغػػػػاف علػػػػى أف االنسػػػػحاب 
اإلسػػػرائيلي مػػػن لبنػػػاف أمػػػر غػػػَت كػػػاؼ، كأنػػػو ال بػػػد مػػػن 
القضػػاء علػػى اإلرىػػاب، فضػػالن عػػن حالػػة العجػػز العػػريب 
الػيت عانػت منػو الػدكؿ العربيػة كمػا زالػت تعػاٍل منػػو، ُب 

تسػػػتطيع ترٚتػػػة أىػػػدافها علػػػى ظػػػل بػػػركز إسػػػرائيل كقػػػوة 
 أرض الواقع.

 النتائج والتوصيات.
 نتائج الدراسة:

 كقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج:

لقد شكل الوجود الفلسطيٍت ُب لبناف منذ  -1
ىاجسان للقول الوطنية  1948عاـ 

اللبنانية، خاصة تلك اليت رأت ُب كجودىم 
خطران يهدد التوازف الدٯتغراُب الذم ينعكس 

 التوازف الديٍت.على 
ساعدت الواليات ا١تتحدة األمريكية إسرائيل  -2

ُب اجتثاث ا١تقاكمة الفلسطينية من لبناف 
كىذا أدل إىل فقداف منظمة 1982عاـ 

التحرير الفلسطينية جبهة قتالية ذات تأثَت 
قوم كموقع اسًتاتيجي بعد إبعادىا إىل 
 تونس اليت ال حدكد ٢تا مع فلسطُت.

ريكية برئاسة ريغاف آلية أعدت اإلدارة األم -3
لتنفيذ السياسة اإلسرائيلية ضد الوجود 

الفلسطيٍت ُب لبناف، ككشفت الدراسة أف 
العدكاف اإلسرائيلي ضد منظمة التحرير 

الفلسطينية كاف باالتفاؽ ا١تسبق مع اإلدارة 



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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األمريكية اليت شكلت الغطاء إلسرائيل 
 لتِّبير عدكاهنا ْتجة الدفاع عن النفس. 

كلت إسرائيل القضاء على منظمة لقد حا -4
، إال أهنا 1982التحرير الفلسطينية عاـ 

فشلت ُب ذلك، فبعد رحيل منظمة التحرير 
الفلسطينية إىل تونس فتح اجملاؿ أمامها 
 لال٩تراط ُب عملية التسوية السلمية.

حاكلت إسرائيل أف تنفض عن كاىلها أم  -5
مسؤكلية مباشرة عن اقًتاؼ ٣تزرة صِّبا 

إال أف ٞتنة التحقيق ٛتلت أرئيل  كشاتيال،
شاركف ا١تسؤكلية الكاملة عن ا١تذْتة، األمر 

 الذم جعلو يستقيل من منصبو.

 توصيات الدراسة:
تعػػديل القػػرارات الصػػادرة عػػن الػػدكؿ ا١تضػػيفة ُب  .1

حػػػق الالجئػػػُت الفلسػػػطينيُت، كمػػػنحهم حقػػػوقهم 
ا١تدنية كاالجتماعية، ككذلك استثنائهم من قائمة 

 انب. العماؿ األج
توحيػػد اٞتهػػود العربيػػة لبلػػورة سياسػػة فاعلػػة قػػادرة  .2

األمريكػي،  –على مواجهػة التحػالف اإلسػرائيلي 
كالعمػػػػػػل علػػػػػػى اٟتفػػػػػػاظ علػػػػػػى حقػػػػػػوؽ الشػػػػػػػعب 
الفلسطيٍت ك٤تاربة السياسات اليت تسعى لتوطُت 
الالجئػػُت الفلسػػطينيُت ُب الشػػتات. كدعػػم إقامػػة 
 دكلتنا ا١تستقلة كعاصمتها القدس الشريف، بػدالن 

 من االنزالؽ إىل ملف التطبيع.
ينبغي ٖتمل الواليات ا١تتحدة األمريكية ا١تسؤكلية  .3

اإلسػرائيلي، كقيامهػا بإ٬تػاد  –ٕتاه الصراع العريب 
حػػػػػل عػػػػػػادؿ للقضػػػػػية الفلسػػػػػػطينية لتصػػػػػبح ٤تبػػػػػػة 

 للسالـ كنابذة للحرب حقيقة.

تركيػػػػز اىتمػػػػاـ مراكػػػػز األْتػػػػاث الفلسػػػػطينية علػػػػى  .4
الصراع العػريب اإلسػرائيلي، ا١توقف األمريكي ٕتاه 

ألهنػػػا قػػػادرة علػػػى توجيػػػو إسػػػرائيل سياسػػػيان، كمػػػن 
ا١تمكن الضغط عليها لتغَت موقفها كإبداء موقف 

 أكثر مركنة.
العمل على تقوية دكر ا١تؤسسات  .5

السياسية كاإلعالمية الوطنية لشرح أبعاد القضية 
الفلسطينية خاصة قضية الالجئُت ُب الشتات، 

عاـ ْتقوؽ الشعب الفلسطيٍت كتعريف الرأم ال
 ا١تسلوبة.

 ا١تصادر كا١تراجع.
 أواًل: الوثائق التاريخية:

(. 1982كثػػػػػػػائق كزارة ا٠تارجيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيلية. ) .1
يونيػػػػو، قػػػػرار  12(، 8(، مػػػػج)16الوثيقػػػػة رقػػػػم )
 ٣تلس الوزراء.

(. 1982كثػػػػػػػائق كزارة ا٠تارجيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيلية. ) .2
قػػػػرار يونيػػػػو،  27(، 8(، مػػػػج)34الوثيقػػػػة رقػػػػم )
 ٣تلس الوزراء.

(. 1982كثػػػػػػػائق كزارة ا٠تارجيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيلية. ) .3
آب، قرار ٣تلس  3(، 8(، مج)49الوثيقة رقم )

 الوزراء.
(. 1982كثػػػػػػػائق كزارة ا٠تارجيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيلية. ) .4

أغسػػطس، قػػرار  4(، 8(، مػػج)50الوثيقػػة رقػػم )
 ٣تلس الوزراء.

(. 1982كثػػػػػػػائق كزارة ا٠تارجيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيلية. ) .5
أغسػػػػػطس،  13(، 8(، مػػػػػج)60رقػػػػػم )الوثيقػػػػػة 

 قرار ٣تلس الوزراء.
 

 ثانًيا: الكتب العربية:
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(. السياسػػة األمريكيػػة 1982األطػػرش، ٤تمػػد. ) .1
ٕتاه الغزك اإلسرائيلي للبناف: )السياسة األمريكية 

، بػػَتكت: مركػػز دراسػػات الوحػػدة 1كالعػػرب(، ط
 العربية.

(. ا١تػػػػػػػػذكرات، ترٚتػػػػػػػػة 2009بطػػػػػػػػرس، فػػػػػػػػؤاد. ) .2
، لبنػػػاف: دار النهػػػار 1ف سػػعد، طكٖتقيػػق: أنطػػػوا

 للنشر.
(. الضػػوء األصػػفر: 1999بوحبيػػب، عبػػد اهلل. ) .3

، بػػػػَتكت: 4السياسػػػػة األمريكيػػػػة ٕتػػػػاه لبنػػػػاف، ط
 شركة ا١تطبوعات للتوزيع كالنشر.

(. الالجئػػػػػوف 2000حجػػػػػاج، نصػػػػػرم صػػػػػاّب. ) .4
، راـ 1الفلسػػػػػػطينيوف ُب لبنػػػػػػاف .. إىل مػػػػػػىت؟، ط
كاإلعػػػػػػالـ  اهلل: مؤسسػػػػػػة ناديػػػػػػا للطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر

 كالتوزيع.
اٟتمػػد، جػػواد؛ كالرشػػداف، عبػػد الفتػػاح كآخػػركف.  .5

(. مسػػػػػػػػػػتقبل الالجئػػػػػػػػػػُت الفلسػػػػػػػػػػطينيُت 2002)
، عماف: مركز دراسػات 1كفلسطيٍت الشتات، ط

 الشرؽ األكسط.
اٟتػػػوت، شػػػػفيق. )د.ت(. الفلسػػػػطيٍت بػػػػُت التيػػػػو  .6

، بػػػػػػػػػػػػػَتكت: منظمػػػػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػػػػر 1كالدكلػػػػػػػػػػػػػة، ط
 الفلسطينية، مركز األْتاث.

(. إسػػػػػػػرائيل اٟتػػػػػػػرب 2011خواجػػػػػػػة، ٤تمػػػػػػػد. ) .7
، بَتكت: 1ـ(، ط1982الدائمة اجتياح لبناف )

 دار الفارايب.
(. الالجئػػػػػػوف 2005دائػػػػػرة شػػػػػػؤكف الالجئػػػػػػُت. ) .8

الفلسػػػػػػػطينيوف ُب لبنػػػػػػػػاف: اإلشػػػػػػػػكاليات الراىنػػػػػػػػة 
، راـ اهلل، فلسػػػػػػػػطُت: 1كاآلفػػػػػػػػاؽ ا١تسػػػػػػػػتقبلية، ط
 دائرة شؤكف الالجئُت.

9. ( . ضػػػػية الفلسػػػػطينية، (. الق1986زعيػػػػًت، أكػػػػـر
، عمػػػػػػػػػاف: مؤسسػػػػػػػػػة دار اٞتليػػػػػػػػػل للطباعػػػػػػػػػة 1ط

 كالنشر.
(. حػػػرب لبنػػػاف 2008سػػػنو، عبػػػد الػػػرؤكؼ. ) .10

ـ(: تفكػػػػػػػػػك الدكلػػػػػػػػػة 1995-1975عػػػػػػػػػاـ )
، بػػػػَتكت: الػػػػدار العربيػػػػة 1كتصػػػدع اجملتمػػػػع، ط

 للعلـو ناشركف.
(. الفلسػػػػطينيوف 1986السػػػػواحرم، خليػػػػل. ) .11

، 1كالتهجػػَت القسػػرم كالرعايػػة االجتماعيػػة، ط
عمػػػػاف، األردف: دار الكرمػػػػل للنشػػػػر كالتوزيػػػػع، 

 دراسات صامد االقتصادم.
(. اٞتنػوب اللبنػاٍل ُب 1998سويد، ٤تمػود. ) .12

( عامػػػػػػان مػػػػػػن الصػػػػػػمود 50مواجهػػػػػػة إسػػػػػػرائيل )
، بػػػػَتكت: مؤسسػػػػة الدراسػػػػات 1كا١تقاكمػػػػة، ط
 الفلسطينية.

(. ا١تفهػـو السياسػي 1996شريف، حسُت. ) .13
ن العهػد إىل كاالجتماعي لليهػود عػِّب التػاريخ مػ

مفاكضػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػالـ الشػػػػػػػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػػػػػػػطية 
ـ(: اٟتػػػػػػػػػػػػرب كالسػػػػػػػػػػػػالـ 1995ؽ.ـ/1900)
ـ(، )د.ط(، القػػاىرة: ا٢تيئػػة 1970-1981)

 ا١تصرية العامة للكتاب.
(. فلسػػػػػطُت: 2002صػػػػػاّب، ٤تسػػػػػن ٤تمػػػػػد. ) .14

سلسػػػػػػػػػػػػػػلة دراسػػػػػػػػػػػػػػات منهجيػػػػػػػػػػػػػػة ُب القضػػػػػػػػػػػػػػية 
، القػػػػػػػػاىرة: مركػػػػػػػػز اإلعػػػػػػػػالـ 1الفلسػػػػػػػػطينية، ط

 العريب.
(. الكفػػػػػػػػاح ا١تسػػػػػػػػلح 1997صػػػػػػػػايغ، يزيػػػػػػػػد. ) .15

كالبحػث عػػن الدكلػػة اٟتركػة الوطنيػػة الفلسػػطينية 



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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ـ(، )د.ط(، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتكت: 1949-1993)
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

(. الغػػػػػػػػػػػػػػػػػزك 1985طػػػػػػػػػػػػػػػػػالس، مصػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى. ) .16
اإلسرائيلي للبناف، )د.ط(، دمشق: مكتبة دار 

 طالس.
(. إدارة ريغػػػػػػاف 1982عبػػػػػد اجمليػػػػػػد، كحيػػػػػػد. ) .17

اسػػػػػػة األمريكيػػػػػػة ُب الثابتػػػػػة: مرحلػػػػػػة ثالثػػػػػػة للسي
الشرؽ األكسػط )السياسػة األمريكيػة كالعػرب(، 

 ، بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية.1ط
(. أكضػػػػػػاع 2008عيتػػػػػػاٍل، أمػػػػػػل كآخػػػػػػركف. ) .18

الالجئػػُت الفلسػػطينيُت ُب لبنػػاف، ٖتريػػر: ٤تسػػن 
، بػػػػػػػَتكت: مركػػػػػػػز الزيتونػػػػػػػة ٤1تمػػػػػػػد صػػػػػػػاّب، ط

 للدراسات كاالستشارات.
(. معاناة 2010. )عيتاٍل، مرَل؛ كمناع، معُت .19

الالجػػػػػػئ الفلسػػػػػػطيٍت، ٖتريػػػػػػر: ٤تسػػػػػػن صػػػػػػاّب، 
، بػػػػػػػػػػػَتكت: مركػػػػػػػػػػػز الزيتونػػػػػػػػػػػة للدراسػػػػػػػػػػػات 1ط

 كاالستشارات.
(. الػػػػػػػػػػػػػػدركس 1993كعػػػػػػػػػػػػػػوش، يوسػػػػػػػػػػػػػػف. ) .20

ا١تسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػن اٟتػػػػػػػػػرب العربيػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػرائيلية 
، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف: دار 2ـ(، ط1974-1986)

 الفالح للنشر كالتوزيع.
( خنسػػػاء فلسػػػطُت 2015كنعػػػاف، رحػػػاب. ) .21

، 1ازر الفلسػػػػػػػػػػػػػػػطينيُت ُب لبنػػػػػػػػػػػػػػػاف، ط.. ٣تػػػػػػػػػػػػػػػ
 فلسطُت، غزة: مطبعة دار األرقم.

(. تػػداعيات العػػدكاف 2018ا١تبحػػوح، كائػػل. ) .22
علػػػػى السػػػػلوؾ 1982اإلسػػػػرائيلي علػػػػى لبنػػػػاف 

السياسي ١تنظمة التحرير الفلسطينية كصوالن إىل 

، )د.ط(، بػػَتكت: مركػػز 1993اتفػػاؽ أكسػػلو 
 الزيتونة للدراسات كاالستشارات.

 –(. اٟترب اإلسرائيلية 2001مها. )معتوؽ،  .23
، لبنػػػػػاف: مؤسسػػػػػة 1الفلسػػػػػطينية ُب لبنػػػػػاف، ط

 مطابع معتوؽ.
(. الثػػػػػػػػػػػورة 2010ا١تناصػػػػػػػػػػػرة، عػػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػػدين. ) .24

ـ(، 1982-1972الفلسػػػػػػػػػطينية ُب لبنػػػػػػػػػاف )
، عمػػػػػػاف، األردف: الػػػػػػدار األىليػػػػػػة للنشػػػػػػر 1ط

 كالتوزيع.
(. 1983ا٢تػػػػػػػور، منػػػػػػػَت؛ كا١توسػػػػػػػى، طػػػػػػػارؽ. ) .25

، 1947الفلسػػػػطينية  مشػػػػاريع تسػػػػوية القضػػػػية
 ، عماف: دار اٞتليل.1ط

(. 1955ا٢تيئػػػػػة العربيػػػػػة العليػػػػػا الفلسػػػػػطينية. ) .26
الالجئػػػػػػػوف الفلسػػػػػػػطينيوف ضػػػػػػػحايا االسػػػػػػػتعمار 

، القػاىرة: ا٢تيئػة العربيػة العليػػا 1كالصػهيونية، ط
 الفلسطينية.

 
 ثالثًا: الكتب المعربة:

(. آلػػػػػػػػػة اٟتػػػػػػػػػرب 1984أ. رايػػػػػػػػػت، كليفػػػػػػػػػورد. ) .1
اف: دراسػػػػػػػػػػػػػات سياسػػػػػػػػػػػػػػية اإلسػػػػػػػػػػػػػرائيلية ُب لبنػػػػػػػػػػػػػػ

كعسػػكرية، )د.ط(، بػػَتكت: مؤسسػػة الدراسػػات 
 الفلسطينية.

(. مػػػػػػػذكرات اٞتنػػػػػػػراؿ 2015إيثػػػػػػػاف، رفائيػػػػػػػل. ) .2
، عمػاف: دار 1إيثاف، ترٚتة: غازم السعدم، ط

 اٞتليل للنشر.
(. لبنػاف بػُت الشػرعية 1982خويرم، أنطػواف. ) .3

كاالحتالؿ: حوادث لبناف، )د.ط(، بَتكت: دار 
 األّتدية.



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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(. حػرب األلػف سػنة 1984ندؿ، جوناثػاف. )را .4
، 3حػػػىت آخػػػر مسػػػيحي، ترٚتػػػة: بشػػػار رضػػػا، ط

 بَتكت: )د.ف(.
(. مػػػػػػػذكرات أرئيػػػػػػػل 1992شػػػػػػػانوؼ، دافيػػػػػػػد. ) .5

، بػػػػػَتكت: 1شػػػػػاركف، ترٚتػػػػػة: أنطػػػػػواف عبيػػػػػد، ط
 مكتبة بيساف.

شػػػػػليم، آُب. )د.ت(. اٟتػػػػػائط اٟتديػػػػػد، تقػػػػػدَل:  .6
٤تمػػػػػػد غنػػػػػػيم، ترٚتػػػػػػة: ناصػػػػػػر عفيفػػػػػػي، )د.ط(، 

 سسة ركز اليوسف.مصر: مؤ 
(. 1985شػػػػػػػػيف، زئيػػػػػػػػف؛ كيعػػػػػػػػارم، اىػػػػػػػػود. ) .7

اٟتػػرب ا١تضػػللة حػػػرب إسػػرائيل ُب لبنػػاف، ترٚتػػػة: 
حسػػػػػػػػػػػاف يوسػػػػػػػػػػػف، )د.ط(، ا١تملكػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة 

 السعودية: دار ا١تركج.
، 1(. كػػػػرة الػػػػثلج، ط1985شػػػػيفر، شػػػػيموف. ) .8

بػػػَتكت: منشػػػورات دار النضػػػاؿ للطباعػػػة كالنشػػػر 
 كالتوزيع.

. ٖتقيػػػق حػػػوؿ مذْتػػػة كػػػابليوؾ، أمنػػػوف. )د.ت( .9
صػػػػِّبا كشػػػػاتيال، ترٚتػػػػػة: مػػػػٌت عبػػػػػد اهلل، )د.ط(، 

 مصر: العريب للنشر كالتوزيع.
(. 2015كنودسػػن، آرم؛ كحنفػػي، سػػارم. ) .10

الالجئػػػػػػػوف الفلسػػػػػػػطينيوف ُب ا١تشػػػػػػػرؽ العػػػػػػػريب: 
ا٢تويػػػػػػة، كالفضػػػػػػاء، كا١تكػػػػػػاف، مراجعػػػػػػة: جػػػػػػابر 

، بػػَتكت: 1سػػليماف، ترٚتػػة: دٯتػػا الشػػريف، ط
 لألْتاث كدراسة السياسات.ا١تركز العريب 

(. إدارة ريغػػػػاف كسياسػػػػتها 1996لػػػػش، آف. ) .11
٨تػػػػػػػػػػػو الفلسػػػػػػػػػػػطينيُت: )فلسػػػػػػػػػػػطُت كالسياسػػػػػػػػػػػة 
، 1األمريكيػػػػػة مػػػػػن كيلسػػػػػوف إىل كلينتػػػػػوف(، ط

 بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية.

(. مسػػػػألة فلسػػػػطُت 2014لػػػػورنس، ىنػػػػرم. ) .12
، ترٚتػػػػػػػػػػػػػة: بشػػػػػػػػػػػػػَت 4ـ(، ج1976-1982)

 ز القومي للًتٚتة.، مصر: ا١ترك1السباعي، ط
(. أسػػػرار حػػػرب لبنػػػاف 2006مينػػػارغ، أالف. ) .13

من انقالب بشَت اٞتميل إىل حػرب ا١تخيمػات 
الفلسػػػػػطينية، ترٚتػػػػػػة: ٣تموعػػػػػة مػػػػػػن البػػػػػػاحثُت، 
تنسػػػيق: غػػػازم بػػػرك، )د.ط(، بػػػَتكت: ا١تكتبػػػة 

 الشرقية.
(. البندقيػػة كغصػػن 2003ىَتسػػت، دايفيػػد. ) .14

، الزيتػػوف: )جػػذكر العنػػف ُب الشػػرؽ األكسػػط(
، لبنػاف: شػركة 1ترٚتة: عبد الػرٛتن كإيػاس، ط

 الرياض للكتب.
 

 رابًعا: الرسائل العلمية:
(. "ا١تواقػػػػػػػػف 2017اٞتبػػػػػػػػورم، كعػػػػػػػػد شػػػػػػػػاىر. ) .1

العربيػػػة كالدكليػػػة مػػػن االجتيػػػاح اإلسػػػرائيلي للبنػػػاف 
ـ("، )رسػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػتَت(، كليػػػػػػػػة 1982عػػػػػػػػاـ )

 اآلداب، جامعة ا١توصل، العراؽ.
"العوامػػػػػػػػػػػل (. 2009دقػػػػػػػػػػػة، حسػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػالح. ) .2

السياسػػػػػية الػػػػػيت كاكبػػػػػت عمليػػػػػة ٖتضػػػػػَت الدسػػػػػتور 
الفلسطيٍت"، )رسػالة ماجسػتَت(، جامعػة بَتزيػت، 

 فلسطُت.
(. "ا١توقػػػػػػػػػف 2013السػػػػػػػػػعيد، إيلػػػػػػػػػُت ٤تمػػػػػػػػػد. ) .3

-1975األمريكػػي مػػن اٟتػػرب األىليػػة اللبنانيػػة )
ـ("، )رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتَت(، كليػػػػػػػة الًتبيػػػػػػػة 1983

 للعلـو اإلنسانية، جامعة ذم قار، العراؽ.
(. "االجتياح اإلسرائيلي 2016عمَتة، مليكي. ) .4

-1982للبنػػاف كأثػػره علػػي القضػػية الفلسػػطينية )
ـ("، )رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتَت(، كليػػػػػػػة العلػػػػػػػـو 1987



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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 -اإلنسػػػػػػػػانية كاالجتماعيػػػػػػػػة، جامعػػػػػػػػة بوضػػػػػػػػياؼ 
 ا١تسيلة، اٞتزائر.

(. "موقف 2019العيساكم، عمر فواز عباس. ) .5
-1982مصػػػػػػر مػػػػػػن اٟتػػػػػػرب األىليػػػػػػة اللبنانيػػػػػػة )

ـ("، )رسػػػػػالة ماجسػػػػػتَت(، كليػػػػػة اآلداب، 1989
 جامعة األنبار، العراؽ.

(. "موقف الواليات 2019فكاؾ، ٤تمد أٛتد. ) .6
ا١تتحػػػدة األمريكيػػػة مػػػن العػػػدكاف اإلسػػػرائيلي علػػػى 

ـ("، )رسػالة ماجسػتَت(، كليػة 1982لبناف عاـ )
 اآلداب، جامعة ا١توصل، العراؽ.

يوف (. "الالجئوف الفلسطين2017قاقي، أمينة. ) .7
-1967كدكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُب لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف )

ـ("، )رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتَت(، كليػػػػػػػة اآلداب 1991
كالعلػػػػػػـو اإلنسػػػػػػانية كاالجتماعيػػػػػػة، جامعػػػػػػة ٤تمػػػػػػد 

 خضَت بسكرة، اٞتزائر.
(. "دكر 2007القصػػػػػػػػاص، أشػػػػػػػػرؼ إبػػػػػػػػػراىيم. ) .8

ا١تقاكمػػػػػة ُب التصػػػػػدم للعػػػػػدكاف اإلسػػػػػرائيلي علػػػػػى 
ـ("، )رسػػػػػالة 1982-1978لبنػػػػػاف مػػػػػن عػػػػػاـ )

 َت منشورة(، اٞتامعة اإلسالمية، غزة.ماجستَت غ
(. "حػػػق عػػػودة 2001قصػػػراكم، ٤تمػػػد عػػػودة. ) .9

الالجئػػػػػػُت الفلسػػػػػػطينيُت: األبعػػػػػػاد كالتعقيػػػػػػدات"، 
 )رسالة ماجستَت(، جامعة بَتزيت، فلسطُت.

(. "الػػػػػػػػدكر 2017الكرعػػػػػػػػاكم، عػػػػػػػػالء غػػػػػػػػٍت. ) .10
-1975اإلسرائيلي ُب اٟترب األىليػة اللبنانيػة )

ماجسػػػػػػتَت(، كليػػػػػػة الًتبيػػػػػػة ـ("، )رسػػػػػػالة 1983
 للعلـو اإلنسانية، جامعة كربالء، العراؽ.

(. "ا١تخيمػػػػػػػػػػػػػػػات 2008كػػػػػػػػػػػػػػوؾ، ريتشػػػػػػػػػػػػػػػارد. ) .11
كالالجئػػػػوف الفلسػػػػطينيوف ُب لبنػػػػاف: األكلويػػػػات، 

كالتحػػػػػػػػػػديات، كالفػػػػػػػػػػرص القادمػػػػػػػػػػة"، مػػػػػػػػػػذكرات 
للبػػػػػػاحثُت كصػػػػػػنَّاع القػػػػػػرار، اٞتامعػػػػػػة األمريكيػػػػػػة، 

 بَتكت.
منظمػػػػة  (. "دكر2015ا١تػػػػدحيت، ربػػػػاح مػػػػرزة. ) .12

التحريػػػػر الفلسػػػػطينية ُب اٟتػػػػرب األىليػػػػة اللبنانيػػػػة 
ـ("، )رسالة ماجسػتَت(، كليػة 1975-1982)

 الًتبية للعلـو اإلنسانية، جامعة كربالء، العراؽ.
(. 2012مػػػػػػػػػػػػػزركع، عمػػػػػػػػػػػػػر كصػػػػػػػػػػػػػفي نػػػػػػػػػػػػػافع. ) .13

"الالجئػػػػػػػػػوف الفلسػػػػػػػػػطينيوف ُب لبنػػػػػػػػػاف كا١توقػػػػػػػػػف 
ـ("، 1994-1982اإلقليمػػػي كالػػػدكيل مػػػنهم )

َت(، كليػػػػػػػػػػػة اآلداب كالعلػػػػػػػػػػػػـو )رسػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػت
 كاإلنسانية، جامعة األزىر، غزة.

(. "اتفاقيػػػة كامػػػب 2012مطػػػر، زيػػػاد خضػػػر. ) .14
اإلسػػرائيلية كأثرىػػا علػػى القضػػية  –ديفيػػد ا١تصػػرية 
ـ("، )رسػػػػػػػػػػػػػػػالة 1993-1978الفلسػػػػػػػػػػػػػػػطينية )

 ماجستَت(، اٞتامعة اإلسالمية، غزة.
(. "اٟتػػػػػػرب 2011ا١تعمػػػػػػورم، نػػػػػػاظم خليػػػػػػل. ) .15

ـ("، )رسػػالة 1982-1975اف )األىليػػة ُب لبنػػ
 ماجستَت(، كلية الًتبية، جامعة بابل، العراؽ.

 
 خامًسا: المجالت والدوريات:

(. "مهمػػػػػة فيليػػػػػب 1983أبػػػػو سػػػػػامر، خالػػػػد. ) .1
حبيب ُب لبناف"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، بَتكت، 

 .34-23(، ص140ع)
(. "ا١تخيمػػػػػػػات 2008أبػػػػػػػو طربػػػػػػػوش، ٤تمػػػػػػػد. ) .2

ي منكػػػػوب"، الفلسػػػػطينية بعضػػػػها مهػػػػدـك كالبػػػػاق
 (.٣5تلة العودة، ع)
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(. "الغزك اإلسرائيليُت: 1982جريس، صِّبم. ) .3
األىػػػػػػداؼ كالنتػػػػػػائج"، ٣تلػػػػػػة شػػػػػػؤكف فلسػػػػػػطينية، 

 .13-8(، ص128ع)
(. "األىػػػداؼ اٟتقيقيػػػة 1982اٟتسػػػن، بػػػالؿ. ) .4

للغػػػػػػػزك اإلسػػػػػػػػرائيلي"، ٣تلػػػػػػػة شػػػػػػػػؤكف فلسػػػػػػػػطينية، 
 .7-4(، ص128بَتكت، ع)

يػػػػػر (. "منظمػػػػػة التحر 1989حسػػػػػُت، عػػػػػدناف. ) .5
-1968الفلسػػطينية كالصػػراع مػػن أجػػل البقػػاء )

(، 201ـ("، شػػػػػػػػػػػػػػؤكف فلسػػػػػػػػػػػػػػطينية، ع)1971
 .20-9ص

حوا٘تػػػػة، نػػػػايف. )د.ت(. "مهمػػػػات الثػػػػورة بعػػػػد  .6
غػػػزك لبنػػػاف كمعركػػػة بػػػَتكت البطلػػػة"، ٣تلػػػة شػػػؤكف 

 (.135فلسطينية، ع)
(. "الغػزك اإلسػرائيلي 1982ا٠تفاجي، عصاـ. ) .7

فلسػػػػػػػطينية، ُب ا١تنظػػػػػػػار الػػػػػػػدكيل"، ٣تلػػػػػػػة شػػػػػػػؤكف 
 .55-40(، ص128ع)

(. "كقائع اٟترب"، ٣تلة 1981شاىُت، أٛتد. ) .8
 .160-146(، ص119شؤكف فلسطينية، ع)

(. "حجػػػػم ا١تشػػػػاركة 1982شػػػػاىُت، أٛتػػػػد. ) .9
العربيػػػة ُب حػػػرب لبنػػػاف كدكافعػػػو"، ٣تلػػػة شػػػؤكف 

-33(، ص131-229ؾ1فلسػػػػػػػػػػػطينية، ع)
37. 

(. "تقيػػػػػػيم إسػػػػػػرائيل 1981شػػػػػػاىُت، حنػػػػػػة. ) .10
٘تػوز: فشػلت عسػكرينا كسياسػينا"، نتائج حػرب 

-121(، ص٣119تلة شؤكف فلسػطينية، ع)
134. 

(. "خػػػػػػػػرائط 1996عبػػػػػػػػد ا٢تػػػػػػػػادم، ٤تمػػػػػػػػد. ) .11
التوزيع اٞتغراُب ١تخيمات الالجئُت كالنازحُت"، 

صػػػػامد االقتصػػػػادم، ٖتريػػػػر: أٛتػػػػد أبػػػػو عػػػػالء، 
 .106-79(، ص105ع)

12. ( . (. "ا١تواقػف األمريكيػة 2009عدكاف، أكػـر
-1948ُت الفلسػػػػػطينيُت مػػػػػن قضػػػػػية الالجئػػػػػ

"، ٣تلػػة جامعػػة األزىػػر، سلسػػلة العلػػـو 2007
-177(، ص2(، ع)11اإلنسػػػػػػػػػػػانية، مػػػػػػػػػػػج)

206. 
(. "مػػاذا عػػن 2010العػرب، إبػػراىيم أسػامة. ) .13

تعػػػػديل بقيػػػػة القػػػػوانُت اجملحفػػػػة ْتػػػػق الالجئػػػػُت 
، با١تشػػاركة مػػػع  الفلسػػطينيُت؟"، فلسػػطُت اليػػـو

ت، مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات، بَتك 
 .26(، ص1890ع)

(. "ا١تفاكضػػػػػػػػػػػػػػات 1983عػػػػػػػػػػػػػػزاـ، ماجػػػػػػػػػػػػػػد. ) .14
اإلسػرائيلية اللبنانيػػة بػػُت رمضػػاء االحػػتالؿ كدار 

(، 134التطبيػػػع"، ٣تلػػػة شػػػؤكف فلسػػػطينية، ع)
 .44-23ص

(. "٥تػػػػػػػػػػاطر الغػػػػػػػػػػزك 1982عالمػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػؤاد. ) .15
اإلسرائيلي على االقتصاد اللبناٍل"، ٣تلة شؤكف 

 .66-59(، ص133-132فلسطينية، ع)
(. "حػػػػرب رمضػػػػاف 1981جػػػػوب. )عمػػػػر، ٤ت .16

الفلسػػػػػػػطينية ا١توقػػػػػػػع كالنتػػػػػػػػائج"، ٣تلػػػػػػػة شػػػػػػػػؤكف 
 .83-71(، ص119فلسطينية، ع)

(. "٣تػػػػزرة صػػػػِّبا 1984فريػػػػق مػػػػن البػػػػاحثُت. ) .17
كشػػػػػاتيال بنتػػػػػائج ْتػػػػػث ميػػػػػداٍل"، ٣تلػػػػػة شػػػػػؤكف 

 .97-36(، ص139-138فلسطينية، ع)
(. 2009اجملموعػػػػػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػػػػػة لألزمػػػػػػػػػػػػػػات. ) .18

الالجئػػػػػػػػػُت "االضػػػػػػػػػطراب ا١تتفػػػػػػػػػاقم: ٥تيمػػػػػػػػػات 
الفلسػػطينيُت ُب لبنػػاف"، ٣تلػػة ا١تسػػتقبل العػػريب، 
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مقالة صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، 
 (.362لبناف، ع)

(. "حيػػػػاة اٞتنػػػػوب 1982النجػػػػار، شػػػػكرم. ) .19
اللبنػػػػاٍل تثػػػػَت شػػػػهوات إسػػػػرائيل"، ٣تلػػػػة شػػػػؤكف 

-106(، ص131-129فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية، ع)
112. 

(. "االجتيػػػػػاح 2012نوفػػػػػاف، ٚتػػػػػاؿ سػػػػػعد. ) .20
ـ"، ٣تلػػة آداب 1982سػػرائيلي للبنػػاف عػػاـ اإل

 (.13الفراىيدم، ع)
 سادًسا: الصحف والجرائد:

(. 1982حزيػػراف  7جريػػدة القػػبس. الكويػػت، ) .1
 (. 3616(، ع)11السنة )

(، 1982حزيػػراف  8جريػػدة األنبػػاء. فلسػػطُت، ) .2
 (.4155(، ع)14السنة )

(، 1982حزيػػػػػػراف 16 جريػػػػػػدة القػػػػػػبس. ) .3
 (.3624ع)

(، 1982حزيػػػػػػػػػػػػػػػراف  20جريػػػػػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػػػػػبس. ) .4
 (.3629ع)

 (.3635(، ع)1982٘توز  2جريدة القبس. ) .5
(، 1982آب  8جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس. ) .6

 (.3676ع)
 (.1982آب  9جريدة األنباء. ) .7
(، 1982آب  12جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة األنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء. ) .8

 (.4202ع)
(، 1982آب  13جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس. ) .9

 (.3672ع)

(، 1982آب 14 جريػػػػػػػػدة الػػػػػػػػرأم. ) .10
 (.4457ع)

(، 1982آب  16جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس. ) .11
 (.3685ع)

(، 1982آب  18جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة األنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء. ) .12
 (.4216ع)

(، 1982آب  19جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم. ) .13
 (.4462ع)

(، 1982آب  22جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس. ) .14
 (.3691ع)

(، 1982آب  23جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة األنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء. ) .15
 (.4222ع)

(، 1982آب  31جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم. ) .16
 (.4474ع)

(،  1982أيلػػػػػػػوؿ 1جريػػػػػػػدة األنبػػػػػػػاء. ) .17
 (.4229ع)

 اإللكترونية:سابًعا: المواقع 
(. التعداد السكاٍل 2017كليب، فتحي. ) .1

لالجئُت الفلسطينيُت ُب لبناف رغم احملاذير .. ىو 
ـ، 1/1/2020إ٧تاز كطٍت ىاـ، تاريخ الزيارة: 

لبناف، موقع مركز باحث للدراسات الفلسطينية 
كاالسًتاتيجية، موقع إلكًتكٍل: 
https://www.bahethcenter.net/

. 

  

https://www.bahethcenter.net/
https://www.bahethcenter.net/
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