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حدود مناطق الغزو كمـــا قدمھا وزیر الدفـــاع
شارون الى الحكومتین اإلسرائیلیة واألمریكیة

مناطق جنوب لبنان التي احتلتھا إســـرائیل 
وقــــــوات جنـــوب لبنان، ١٩٨٢- ٢٠٠٠

الغزو اإلسرائیلي ٦-١١ حزیران (یونیو) ١٩٨٢

خروج (اجالء) م.ت.ف مـــــن 
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مخیمات وكالة الغوث الدولیة

الناقورة

خارطة رقم ٢٥ 
اخلريطة رقم 25

  

 ١٩٨٢ ،لبنان
  

مرة أخرى برزت . كوادرهامحلیة وفي تسلیح قوات في بناء تحالفات مع  ،جدید في لبنانال تهابعد إنشاء مركز قیادریر الفلسطینیة شرعت منظمة التح
   ١.اجتماعیة وخدماتیة متعددةذات أنظمة ومؤسسات و  قیادة مرجعیة" رةدولة فلسطینیة مصغكیانیة "

    

كما أسهم تفاقم . دة التي شنتها على مجموعات المقاومة إلى تشرید آالف المدنیین اللبنانیین، أدت الهجمات اإلسرائیلیة المضا١٩٧٥مع حلول عام 
المسیحیین، الذین رؤوا في تحالفات شبه الدولة التي تدیرها منظمة التحریر ارنة التوتر بین الطوائف بسبب تداعي الشعور باألمن بین قادة المو 

، وخلفت وراءها ما ال یقل عن اً شهر  ١٨، اندلعت حرب أهلیة مریرة ومعقدة، واستمرت لمدة ١٩٧٥یسان وفي ن. الفلسطینیة مع المسلمین المحلیین
ومع نهایة الحرب، أبرم رئیس الوزراء اإلسرائیلي إسحق رابین تحالفًا مع ألد أعداء منظمة التحریر  ٢ .قتیل، غالبیتهم من المدنیین ٢٠.٠٠٠

 لها إسرائیل قد أسست قوة موالیةالتطرف، إضافة إلى أن ي میلیشیا كبیرة ذات جذور أیدیولوجیة ضاربة في المیلیشیا المارونیة، وه –الفلسطینیة 
، كانت منظمة التحریر الفلسطینیة وقوات حداد في صراع لم یحسم ١٩٧٦ومنذ أواخر  ٣. في جنوب لبنان، برئاسة سعد حداد" تنوب عنهاو "

،  قامت إسرائیل باجتیاح جنوب لبنان، ١٩٧٨هجوم شنته منظمة التحریر الفلسطینیة على إسرائیل في آذار انتقامًا ل. للسیطرة على القطاع الجنوبي
بعد ذلك، استمرت إسرائیل في شن عملیات هجومیة استفزازیة على الجنوب، صاحبتها  ٤. مشرد ٢٥٠.٠٠٠قتیل و  ٢.٠٠٠وخلفت وراءها حوالي 

   ١٩٨١.٥ه الوالیات المتحدة في تموز عملیات قصف لبیروت، رغم الضغط الذي مارست
  

تها إباد"الرامیة إلى " خطته الكبیرة"، طرح وزیر الدفاع اإلسرائیلي أرئیل شارون على حكومة إسرائیل والوالیات المتحدة ١٩٨١في كانون األول 
وأعرب . امت بالمصادقة على نسخة من الخطةبیغن عن بعض القلق لكنها ق مناحیم أعربت حكومة." كلیًا من لبنان) منظمة التحریر الفلسطینیة(

لكن " ال یمكنك أن تجتاح دوًال بهذه البساطة، وتنشر الدمار وتقتل المدنیین: "المبعوث األمریكي، فیلیب حبیب، عن صدمته من الخطة وقال لشارون
   ٦."استفزاز معترف به دولیاً "ًا على وزیر الخارجیة األمریكي، الكساندر هیج، وافق مبدئیًا على الخطة شریطة أن یتم تنفیذها رد

  

، على ید مجموعة أبو نضال المناهضة رجوفرأت إسرائیل أخیرًا في محاولة االغتیال الفاشلة التي تعرض لها السفیر اإلسرائیلي في لندن، شلومو أ
إسرائیلیة كبیرة باجتیاح  ات، قامت قو ١٩٨٢زیران ح ٦في . حربالإلیها لشن  تریدهاحزیران، الذریعة التي كانت  ٣لمنظمة التحریر الفلسطینیة في 

بدًال من البقاء : وخالل أسبوع واحد من االجتیاح، كان شارون قد أخل بجمیع التأكیدات والتعهدات التي قطعها للوالیات المتحدة وحكومته. لبنان
وقد طرح . الجیش اإلسرائیلي یضرب حصارًا على بیروت، كان )الهدف المعلن للعملیة(في الجنوب اللبناني  ٢كم ٤٠بطول " عازلة"ضمن منطقة 

حزیران، وأمر قواته وحلفائه من الكتائب باجتیاح األحیاء السكنیة في  ١١شارون جانبًا وقف إطالق النار الذي دعت له الوالیات المتحدة في 
یلیب حبیب بالتفاوض على فألمریكیة بالتدخل، وتم السماح لاوقد توقف تقدم هذه القوات في اللحظات األخیرة بسبب التهدیدات . العاصمة اللبنانیة

ء دون الجال"وبعد حصار استمر لمدة شهرین، وافقت منظمة التحریر الفلسطینیة على . إخالء قوات منظمة التحریر الفلسطینیة خارج العاصمة
  .طینیین في بیروتمقابل ضمانات أمریكیة بتوفیر قوة حمایة متعددة الجنسیات للمدنیین الفلس" استسالم

  

آب،  ٣٠وفي . ، رافق األسطول األمریكي السادس أول دفعة من قوات منظمة التحریر الفلسطینیة المتجهة بحرًا إلى تونس عبر الیونان آب ٢١في 
طینیة عبر عنصر من كوادر منظمة التحریر الفلس ٨.٥٠٠وبشكل عام، غادر حوالي . سنة من العمل فیها ١١غادر یاسر عرفات بیروت بعد 

في أثناء ذلك، تمكن اإلسرائیلیون بمساعدة أمریكیة من تنصیب حلیفهم  ٧ ).إلى سوریا، والیمن، والعراق(آخرین عبر البر  ٢.٥٠٠البحر وحوالي 
طویلة األمد، الرامیة إال أن اغتیاله بعد ثالثة أسابیع أحبط اإلستراتیجیة اإلسرائیلیة . آب ٢٣لبنان في جمهوریة لالكتائبي، بشیر الجمیل، كرئیس 

   ٨.تلك الحرب مؤلمة وشنیعة في إلى وقوع أحداث بشیر الجمل وأدى اغتیال. عسكري حلیفإلى إقامة دولة مسیحیة عازلة ومذعنه لها ویحكمها 
  

مخمیات ..... وأمن تأكیدات من الوالیات المتحدة تتعلق بسالمة "الء قواتها، كانت منظمة التحریر الفلسطینیة قد طالبت وحصلت على جقبل 
لكن وبعد انسحاب منظمة التحریر الفلسطینیة، انسحبت القوة متعددة الجنسیات التي كانت تقودها الوالیات المتحدة قبل  ٩ ."الالجئین في بیروت

لیها شارون شخصیًا، وفي عملیة صادق ع. المتحالفة معهاالمسلحة الموعد المتفق علیه، حیث تركت الفلسطینیین تحت رحمة إسرائیل والكتائب 
أیلول بإغالق تام لمخیمي صبرا وشاتیال لالجئین الفلسطینیین، حیث اتخذت دباباتها مواقع حول مداخل المخیم وأمرت قوات  ١٦قامت إسرائیل في 

 ٤٢ي مذبحة استغرقت رجل وامرأة وطفل تعرضوا للتمثیل واالغتصاب واالغتیال ف ٣.٠٠٠حوالي . ١٠ "بتطهیر المنطقة"حداد ومیلیشیات الكتائب 
على الرغم من أن إسرائیل  ١١ .ساعة تحت إشراف الجیش اإلسرائیلي الذي كان یضيء لیل المخیمین بقنابله المضیئة التي أطلقها في سمائهما

ئیل نظر عن دور إسراالتي ارتكبت في المخیم، إال أن مسئولین أمریكیین أشاروا في ذلك الوقت إلى أنه بصرف ال الجرائملت حلفائها مسئولیة حمّ 
  ١٢ ."كانت تسیطر تمامًا على المنطقة، وبالتالي فإنها مسئولة عما جرى... "في عملیات القتل، إال أنها 

 

فلسطیني ولبناني سقطوا أثناء القتال  ٢١.٠٠٠قتیل مقابل ما ال یقل عن  ٤٤٦" سالم الجلیل"والتي أسمتها  غزو لبنان تكبدت إسرائیل في عملیة
 ٦٠٠.٠٠٠من القتلى مدنیین عرب، وتم تشرید حوالي % ٨٤كان ما نسبته . إلى عدیدین سقطوا الحقًا بسبب جراحهم أو ألغام لم تنفجرباإلضافة (

مع المیلیشیا التابعة  – استمرت، وقعت إسرائیل ولبنان اتفاقیة وقف إطالق النار وانتهت الحرب، إال أن إسرائیل ١٩٨٣وفي أیار . لبناني وفلسطیني
  ١٣.سنة أخرى ١٧جنوب لبنان حوالي في احتالل  – لها


