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 السياسة اإلسرائيلية ــ األمريكية جتاه دخول القوات السورية 

 1976إىل لبنان عام 

 خضريجاسم حممد . دم.أ.

20/8/2008 تأريخ القبول:   15/7/2008 تأريخ التقديم:  
 : المقدمة

يتناول البحث دراسة جانب مهم من جوانب الحرب األهلية التي اندلعت في لبنان 
،  1976ول القوات السورية إلى األراضي اللبنانية عام والمتمثل بدخ 1975عام 

والسياسة اإلسرائيلية األمريكية المشتركة تجاه ذلك الدخول ، ال سيما وأن الحكومة السورية 
عملت جاهدة من أجل إنهاء هذه الحرب ، وحاولت بشتى الوسائل الوقوف بوجه األطماع 

فبعد فشل الوساطات السياسية والديبلوماسية اإلسرائيلية في األراضي والمياه اللبنانية ، 
التي أجرتها من أجل وقف هذه الحرب ، لم يكن أمامها سوى التدخل العسكري للوقوف 
بوجه الخطر اإلسرائيلي االستراتيجي الذي كان يهدف إلى إثارة الفتن في لبنان بهدف 

بين اللبنانيين  تقسيمه وتجزئته إلى دويالت طائفية ، ومن ثم إشعال التوتر والشقاق
 والفلسطينيين.

عالج البحث أمور مهمة وهي : دوافع الدخول السوري إلى لبنان )السياسية 
واألمنية(، والسياسة اإلسرائيلية تجاه ذلك التدخل ، والقائمة على التهديد العسكري المستمر 

من أي  للبنان ومهاجمة الجنوب اللبناني من أجل ))حماية حدودها الشمالية مع لبنان((
تهديد خارجي ، والموقف األمريكي المؤيد للسياسة اإلسرائيلية في لبنان ، والمعارض 
للتدخل السوري في أول األمر والمؤيد له فيما بعد ، وكذلك )اتفاق الخطوط الحمر( 
السري المعقود بين سورية و)إسرائيل( وبرعاية أمريكية والذي سمح بدخول القوات السورية 

قاع في الجنوب اللبناني من دون أن يؤثر هذا التدخل على أمن )إسرائيل( ، إلى منطقة الب
والذي ربما كان الهدف اإلسرائيلي من ذلك هو توريط الجيش السوري الحرب األهلية ، 

                                                 

  /الموصل اآلداب/ جامعةكلية قسم التاريخ . 
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ضعاف المقاومة الفلسطينية في لبنان ، وممارسة الواليات المتحدة األمريكية دورًا هامًا  وا 
 في لبنان على القبول بالدخول السوري الذي يعارضونه. في إقناع القادة المسيحيين

 المبحث األول
 1976البدايات السياسية واألمنية للدخول العسكري السوري إلى لبنان عام 

أظهرت الحكومة السورية قلقها العميق تجاه الحرب األهلية التي اندلعت في لبنان 
سي لها ، منطلقة من مبدأ وسعت من أجل إيجاد حل دبلوما  1975نيسان  13بتاريخ 

أنها أكثر الدول تأثرًا بما يجري في لبنان بحكم الروابط التاريخية بينهما فضاًل عن أنها 
، وعلى هذا األساس تخوفت ( 1)كانت تسعى من أجل أن يكون لها موطأ قدم في لبنان

الحكومة السورية وبشكل خاص من تحّول جزء من لبنان إلى دولة مسيحية ))حليفة 
سرائيل(( ، بينما يتحول الجزء اخآخر الذي يسيطر عليه المسلمون والفلسطينيون إلى إل

، األمر ( 2)دولة ذات صبغة ))ثورية(( يمكن أن تجر سورية إلى صراع مع )إسرائيل(
الذي دفع الحكومة السورية للوساطة بين الفئات المتقاتلة في لبنان، من أجل وضع حد 

، وصّرحت  أنها (3)نيين لتحقيق التفاهم الوطني فيما بينهملتلك الحرب ومساعدة اللبنا
 .(4)ستكون محايدة مع أطراف القتال كلها

                                                 

(1 )Susumu Yoshida , Syrian – plo Relation in Lebanon From 1969 – 1983, Master 
Thesis , American University of Beirut , (Beirut , 2006) , p.12.  

(2 ) Adel I. Dawisha , Syria and the Lebanese Crisis  ,Macmillan  Press , (London , 
1980) , p. 37; 

ثيودور هانف ، لبنان تعايش في زمن الحرب من انهيار دولة إلى انبعاث أمة ، نقله عن األلمانية : موريس صليبا     
 .  262( ،  ص 1993، )باريس ،  األوربي، مركز الدراسات العربي ـــ 

، الطبعة األولى ،  2009ـــ  1970 االبنالسورية في لبنان بين األسد األب واألسد  اإلستراتيجية( عال بطرس ، 3)
 .70( ، ص 2011الفرات للنشر والتوزيع ، )بيروت ، 

(4 ) Danial Tschirgi & George Iran , ((The United States , Syria and the Lebanese 
Crises)), Center for the International and Strategic Affairs ,No : 8 , January , (Los 

Angeles , 1982),p.112. 
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لذلك ، حرصت الحكومة السورية ومنذ بداية اندالع الحرب على بذل المزيد من 
الجهود السياسية والدبلوماسية إلعادة األمور إلى طبيعتها في لبنان ، والتي انطلقت من 

 تبدو مرضية لجميع األطراف(( وتمثلت بـــــ : محورين ))قد
 .(1): إن ضمان أمن سورية لمواجهة )إسرائيل( يتطلب أن يكون لبنان مستقرًا وقوياً  1
: إن استعمال القوة بين فئات الشعب اللبناني سيؤدي حتمًا إلى تقسيم لبنان إلى فئات  2

 . (2)ودويالت متناحرة فيما بينها
وفي خضم المعارك الدائرة في لبنان ، عملت الحكومة  ، 1976مع بداية عام 

السورية جاهدة بوساطات لحل األزمة في لبنان من خالل إرسال الوفود السورية اليها 
، وزيارة (3) بقيادة نائب رئيس الوزراء السوري ووزير الخارجية السوري )عبد الحليم خّدام(

ع استمرار أعمال القتل والخطف ، ولكن م(4)القيادات اللبنانية أيضًا إلى سورية
واالغتياالت في لبنان ، وظهور الدعوات الصريحة لتقسيم لبنان وال سيما من قبل الموارنة 
، وأمام كل هذه التطورات رأت القيادة السورية بأن األمور تتطور نحو األسوأ ، األمر 

خارجية السوري ، فقام وزير ال(5)الذي يستدعي التحرك إعالميًا ومحليًا لحل األزمة 
                                                 

 ؛ 71السورية في لبنان بين األسد األب واألسد اإلبن ، ص  اإلستراتيجية( بطرس ، 1)
 Dawisha ,((Syria’s  intervention in Lebanon 1975 – 1976)), p.39. 

؛  أحمد  89( ، ص 1981( منظمة التحرير الفلسطينية ، يوميات الحرب األهلية ، الجزء األول ، )بيروت ، 2)
 . 64ص،(1989، )القاهرة ، النشر، لبنان انهيار أم انتحار؟ ، مركز األهرام للترجمة و  محمود أبو ذينة

، تخرج في كلية الحقوق بدمشق ، ُعّين محافظًا للقنيطرة عاصمة الجوالن عام  1932( سياسي سوري ، ولد عام 3)
( ، 1984ـــ  1970للخارجية ) ، ثم محافظًا لحماة فدمشق ، تولى منصب وزارة االقتصاد والتجارة ثم وزيراً  1966

، ، تولى منصب نائب رئيس  1990ــــ  1975استلم ملف العالقات السورية اللبنانية طيلة الحرب األهلية اللبنانية 
 (.2005ــــ  1984الجمهورية السورية ما بين )

    S.Antan Nassry , Encyclopedia of Syria , ((Abd Al-Haleem Khaddam)), (London , 
2010) , p.323. 

(4 )Reuven Avi – Ran , The Syrian involvement in Lebanon Since 1975 , Westview 
Press , (Oxford , 1991) ,p.20 ;Yoshida , Syrian – plo Relation in Lebanon , p.13.  

(5 ) Itamar Rabinovich , ((The Limits of Military Power : Syria’s Role)) in P.Edward 
Haley and Lewis W.Snider (eds) : Lebanon in Crisis :Participants and Issues , (Syracuse 
University Press , 1979)  p.55-58 ; Karol S.Sorby , ((Syria and the  1975-1976 civil 
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لصحيفة الرأي العام الكويتية بأن الوضع اللبناني  1976كانون الثاني  7بالتصريح يوم 
يستأثر اهتمام الحكومة السورية ))الحريصة على لبنان أن يكون مستقرًا وآمنًا(( وأن 
سورية لن تسمح بتقسيم لبنان ، وأن عمل بهذا االتجاه يعني ))تدخلنا الفوري(( ، وأوضح 

 .(1)ن لبنان كان جزءًا من سورية وسوف ))نعيده لدى أية محاولة للتقسيم(( بأ
كان لهذا التصريح أثرًا كبيرًا على الحكومة اإلسرائيلية ، عندما ردَّ على ذلك وزير  

قائاًل : إنَّ أي تدخل سوري في لبنان ال يمكن ان  (2) الدفاع اإلسرائيلي )شمعون بيريز(
لية تجاهه ، وعليها عند ذاك ))أن تدرس الخطوات الواجب يترك )إسرائيل( غير مبا

كد أن التدخل السوري ))يجب النظر إليه كغزو بكل ما في الكلمة من أاتخاذها(( ، و 
، أما الواليات المتحدة األمريكية فقد عّلقت على تصريحي وزير الخارجية (3)معنى((

                                                                                                                         

War in Lebanon)), Asian and African Studies , Volume 20 , Number 2 , (Slovakia 
,2011),p.205. 

ـــ  1943؛ العالقات اللبنانية السورية  1976كانون الثاني  8( في 12711( جريدة النهار )بيروت( ، العدد )1)
وقائع بيبليوغرافيا وثائق ، الجزء األول، إعداد : مركز التوثيق والبحوث اللبناني ، الطبعة األولى، )بيروت  1985
 .330( ، ص1986

، وعمل مديرًا عامًا في وزارة الدفاع  1938مع عائلته إلى فلسطين عام  ، وهاجر 1923ندا عام ( ولد في بول2)
،  1965وحتى  1959، ثم عين نائبًا لوزير الدفاع اإلسرائيلي ما بين  1959وحتى عام  1953اإلسرائيلية ما بين 

، ثم وزيرًا للدفاع  1970ًا للنقل والمواصالت عام ركز جهوده لتنمية الصناعات الحربية والنووية اإلسرائيلية ، ُعّين وزير 
( تولى 1996ـــ  1995( و )1986ـــ  1984( تولى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية ما بين )1977ـــ  1974ما بين )

(. شمعون بيريز، الرحلة الخيالية مع ثيودور هرتزل إلى إسرائيل ، الطبعة 2014ـــ  2007رئاسة )إسرائيل( ما بين)
( ؛ ُأسامة جمعة األشقر وحسن عادل الرفاعي ، إسرائيل : الرؤساء، 2001ولى، األهلية للنشر والتوزيع ، )بيروت ، األ

؛ وديع عواودة ، ))برحيله بكت إسرائيل على ذاتها : شمعون بيريس ..  120( ، ص 2007دار صفحات ، )دمشق ، 
( ، ص 2016( ، )القدس ، 64قضايا إسرائيلية ، العدد ) حمامة السالم الذي بنى ترسانة إسرائيل النووية(( ، مجلة

 .109ـــ  100
ربيع األسمر ، ))الدور اإلسرائيلي في أحداث  ؛1976كانون الثاني  9( في 12712( جريدة النهار ، العدد )3)

 ؛ 161ـــ  160( ، ص 1976( ، )بيروت ، 60لبنان(( ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد )
Yehuda Lukacs , Documents on the Israeli – Palestinian Conflict 1967 – 1983 , 
Lebanese Civil War 1975 – 1982 , (Great Britain , 1984)   ,Document No: 3432 , p.211 

. 
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وزارة الخارجية األمريكية بأنها السوري ووزير الدفاع اإلسرائيلي من خالل الناطق باسم 
 .(1) تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية  بما في ذلك ))سوريا أو إسرائيل((

 1976كانون الثاني  18وبعد قيام قوات من حزبي الكتائب والوطنيين األحرار يوم 
ل الشرقي باقتحام حيّي المسلخ والكرنتينا التي يسكنهما المسلمين الفلسطينيين في المدخ

، قررت الحكومة السورية (3)، وقيامها بقتل المئات من المدنيين المسلمين هناك(2)لبيروت
التحرك عسكريًا وبسرعة ، األمر الذي دعا وزير الدفاع اإلسرائيلي )شيمون بيريز( إلى 
اإلعالن بأن تدخل الجيش السوري قد يعني حالة الحرب في لبنان ، ويجبر )إسرائيل( 

 .(4)تدابير دفاعية على اتخاذ
( 3كانون الثاني قوة سورية مؤلفة من ) 20اجتازت الحدود السورية ــ اللبنانية يوم 

، وسيطرت على قسم من وادي البقاع وطريق دمشق ـــ بيروت  آالف جندي
وعّدت الصحف اإلسرائيلية والمسؤولون اإلسرائيليون الحديث عن دخول  ،(5)ياالستراتيج

نان ))مبالغ فيه(( ، وأجمعت تلك الصحف على أن قوات قليلة قوات سورية إلى لب

                                                 

 ؛ 1976كانون الثاني  9( في 12712( جريدة النهار ، العدد )1)
Foreign Relations of The United States  1969 – 1976 (F.R.U.S), Volume XXVI , 
Lebanon Civil War , September 1975 – August 1976 , Department of State, Washington 
, Memorandum of Conversation , Washington , January 10, 1976 , Document , 266 , 

p.945 . 
 . 1976ني كانون الثا 12( في 5445( جريدة األنوار )بيروت( ، العدد )2)
( في 5452(  )5445؛ جريدة األنوار، العددان ) 1976كانون الثاني  19( في  12722( جريدة النهار ، العدد )3)

 .  1976كانون الثاني  19و  12
االعتداءات اإلسرائيلية يوميات ــــ وثائق ــــ مواقف ، الطبعة  1985ــــ  1949( المركز العربي للمعلومات ،  لبنان 4)
؛ خالد جابر ، ))التوازنات المسلحة : الحرب األهلية والحرب الوطنية(( ،  119( ، ص 1986ولى ، )بيروت ، األ

 . 47( ، ص 1976( ، )بيروت ، 59مجلة شؤون فلسطينية ، العدد )
(5 ) Joseph Holliday , The Syrian Army Doctrinal Order Of Battle , Institute for the study 

of war , (USA , 2013),p.9 ; 
 .265؛ هانف ، لبنان تعايش في زمن الحرب ، ص 331، ص 1985ـــ  1943العالقات اللبنانية السورية 
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ومحدودة من جيش التحرير الفلسطيني دخلت لبنان وأن الهدف من ذلك هو ))وسيلة 
 .(1) ضغط من أجل حل وسط بين المسلمين والمسيحيين في لبنان((

وصل إلى بيروت وفد سوري برئاسة عبد الحليم خّدام من أجل وضع تسوية إلنهاء 
القتال ،  وتم تأليف لجنة عسكرية عليا )لبنانية ـــ سورية ـــ فلسطينية( لمراقبة وقف إطالق 

 .  (2)1976كانون الثاني  22النار الذي سيبدأ يوم 
في هذه األثناء ، غّيرت الواليات المتحدة األمريكية من لهجتها تجاه سورية وتخلت 

أعلن المتحدث الرسمي باسم البيت ، فقد (3)عن معارضتها ألي تدخل سوري في لبنان
تخلى عن  (4)(أن الرئيس األمريكي )جيرالد فورد 1976كانون الثاني  21األبيض يوم 

معارضته لتدخل عسكري خارجي في لبنان ، وأن الواليات المتحدة كان من الضروري أن 

                                                 

(1)  Norman F . Howard , ((Israel’ of the Lebanese Crisis)) , Journal  of Palestine 
Studies , No : 620 , (London ,1977) , p.190-191 ; 

( ، 60في لبنان(( ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد ) األهليةبي ، ))ثمانية مكاسب إسرائيلية من الحرب هيثم األيو    
 .34 -33( ، ص 1976)بيروت ، 

تفكك الدولة وتصدع المجتمع ، المجلد األول : مفارقات السياسة  1990ـــ  1975(عبد الرؤوف سّنو ، حرب لبنان 2)
 .646(، ص 2008لى ، الدار العربية للعلوم ناشرون، )بيروت ، والنزاعات المسلحة ، الطبعة االو 

( ، )القاهرة ، 43( مصطفى علوان ، ))دبلوماسية واشنطن واألزمة في لبنان(( ، مجلة السياسة الدولية ، العدد )3)
 . 50( ، ص 1976

بدأ   1913تموز  14براسكا بتاريخ ( الرئيس الثامن والثالثون للواليات المتحدة األمريكية ، ولد في أوماها بوالية ن4)
برتبة مالزم لكنه تركها عام  1942حياته السياسية عضوًا في الحزب الجمهوري ، ُقبل في البحرية األمريكية عام 

ليفوز في تشرين الثاني من العام ذاته عن الحزب الجمهوري في الكونغرس  1942، رشح في انتخابات عام  1942
ألمريكي جونسون في قرار إرسال قوات أمريكية إلى فيتنام، رشح للرئاسة األمريكية وفاز فيها األمريكي ، أيد الرئيس ا
 (.1977كانون الثاني  20ـــ  1974آب  9وتولى الرئاسة ما بين )

John Robert Green , The Presidency of Gerald R.Ford , Lawrence : University Press of 
Kansas ,(Kansas , 1995), p.42 – 177 ; 

نايجل هاملتون ، القياصرة األميركيون : ِسير الرؤساء من فرانكلين د.روزفلت إلى جورج دبليو بوش ، الطبعة األولى  
 .423ـــــ  369( ، ص 2013، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، )بيروت ، 
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مصادر  ، فيما أعلنت (1)تأخذ بعين االعتبار ))طبيعة مآرب سوريا ونواياها(( في لبنان
كانون الثاني أن القوات اإلسرائيلية على الحدود  22عسكرية إسرائيلية في تل أبيب يوم 

اللبنانية قد وضعت في حالة إنذار ))تحسبًا ألي تطورات جديدة في لبنان قد تجبر 
إسرائيل على الرد(( ، وأضافت أن )إسرائيل( قد أبلغت سورية عن طريق الواليات المتحدة 

 . (2)قلقها البالغ حيال التحركات السورية تجاه لبنان األمريكية عن
 1976كانون الثاني  27( جنديًا في 20بالمقابل ، دخلت قوة سورية قوامها )

، فأصدرت وزارة الدفاع اإلسرائيلية تحذيرًا لسورية   منطقة النبطية في الجنوب اللبناني
إقناع )إسرائيل( بأن دخول النبطية ، ولم تفلح الوساطة األمريكية في  (3) ))شديد اللهجة((

كان بقصد ))تصفية جيب من جيوب المقاومة الفلسطينية(( ، فاضطرت القوات السورية 
، ونقلت وكالة اليونايتد برس من واشنطن في اليوم نفسه عن أن  (4)لالنسحاب من النبطية

سورية حول  وزارة الخارجية األمريكية أكدت أنها تقوم بنقل رسائل من )إسرائيل( إلى
جنوب لبنان ، وقال فريديريك براون )المتحدث الرسمي باسم الوزارة للصحفيين  الوضع في

ننا نراقب الوضع عن  سرائيل ولبنان ، وا  : ))إننا على اتصال مع حكومات سورية وا 
كثب(( ، وقد أكدت الصحف اإلسرائيلية هذه االتصاالت ، وأضافت إن الحكومة السورية 

أمريكيين بأن وجود قواتها في الجنوب اللبناني ))إنما يستهدف المقاومة أكدت لمسؤولين 
 (5) الفلسطينية واليساريين اللبنانيين((

                                                 

(1)F.R.U.S 1969  – 1976 , January 22, 1976 , Document No: 270 , p.950; Hersh , The 
Price of Power : Kissinger in the White House Hersh , The Price of Power : Kissinger in 

the White House,p.237; 
محمد سرور زين العابدين ، مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، الجزء األول ، الطبعة الثانية ،  دار الجابية ،  

 .   174ـــ  173( ، ص 2010)لبنان ، بريطانيا ، 
( ، 1976( ، )بيروت ، 59( كمال هاني ، ))هذا هو الدور االمريكي في لبنان(( ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد )2)

 .120االعتداءات اإلسرائيلية ، ص  1985ــــ  1949؛ لبنان  139ص 
 .229ل ، ص ( زين العابدين ، مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، الجزء األو 3)
(4)F.R.U.S 1969  – 1976 , January 28, 1976 , Document No: 279 , p.950; 

 .229زين العابدين ، مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، الجزء األول ، ص    
 ؛ 1976كانون الثاني  28( في 5460( جريدة األنوار، العدد )5)
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كانون الثاني أن  29يوم  (1) وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي )إسحاق رابين(
السوريون يحاولون تغيير الوضع السياسي في لبنان من اجل أن يكونوا ))أسياد التطورات 
في لبنان(( ، وأن تواجد جيش التحرير الفلسطيني يمكن أن يشكل في المستقبل ))خطرًا 
على إسرائيل(( ، وأشار إلى أن سورية ))تزيد التوتر في المنطقة(( ، بينما أعلن المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكية في اليوم نفسه ردًا على سؤال لمراسل جريدة النهار 

هل أن الواليات المتحدة األمريكية ))تعترف بالدور البناء الذي تلعبه الحكومة اللبنانية 
السورية في لبنان بعد التوصل لوقف إطالق النار في لبنان؟(( ، فقال المتحدث نأمل أن 
يكون االتفاق السياسي المحلي في لبنان بداية سالم وأمن دائمين في لبنان ، وأعرب عن 

فساح المجال لتسوية  أمله في قيام سورية بكل ما في وسعها لضمان وقف إطالق وا 
  .(2)سياسية تنهي القتال في لبنان

زاء الجهود المكثفة للحكومة السورية مع أطراف الصراع فـي لبنـان ، أوضـح رئـيس  وا 
ردًا علـى سـؤال ألحـد الصـحفيين  1976آذار  14الحكومة اإلسرائيلية )شـيمون بيريـز( فـي 

ف التي قد تقوم )إسرائيل( بنـاًء عليهـا بتحـرك فـي األزمـة اللبنانيـة ؟ األميركيين بشأن الظرو 
، أجـــاب بيريـــز أن أحـــد هـــذه الظـــروف هـــو دخـــول الجـــيش الســـوري إلـــى لبنـــان ، وأن ذلـــك 
ســيخلق موقفــًا يجــب علــى )إســرائيل( التحــرك تجاهــه ، وثانيهــا هــو حــدوث تغييــر فــي الجــزء 

، فيمــــا أوضــــح وزيــــر الخارجيــــة  (3)نالجنــــوبي مــــن لبنــــان يمكــــن أن يــــؤثر علــــى أمــــن لبنــــا

                                                                                                                         

F.R.U.S 1969  – 1976, January 28, 1976 , Document No: 280 , p.955 . 
، تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي فيها ، ثم واصل دراسته الجامعية في كلية الزراعة  1922( ولد في القدس عام 1)

جنديًا في منظمة الصاعقة )البالماخ( ، وُعّين قائدًا للواء الشمال )هرئيل( في  1941بجامعة تل أبيب ، تطوع عام 
، انتخب 1967، تولى منصب رئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي بعد حرب  1959وحتى عام  1948حرب حزيران 

( ، 1995ـــ  1992( و )1977ـــ  1974، تولى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية ما بين )  1974رئيسًا لحزب العمل عام 
، القسم الثاني ، ترجمة : دار رابين ، القسم األول  إسحاقرابين ، مذكرات  إسحاق. 1995تشرين الثاني  4اغتيل في 

( ؛ األشقر والرفاعي ، إسرائيل : 2015الفلسطينية ، الطبعة الثالثة ، )عّمان ،  واألبحاثالجليل للنشر والدراسات 
 .113الرؤساء ، ص 

؛ زين العابدين ، مأساة المخيمات الفلسطينية في  1976كانون الثاني  30( في 12733( جريدة النهار ، العدد )2)
 .174لبنان ، الجزء األول ، ص 

 .1976آذار  15( في 246/  5507( جريدة األنوار ، العدد )3)
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آذار مـــن أن الواليـــات  23فـــي مـــؤتمر صـــحفي عقـــده يـــوم  (1) األمريكـــي )هنـــري كيســـنجر(
المتحـــدة األمريكيــــة تســـتخدم نفوذهــــا لتمنــــع أي تـــدخل خــــارجي فــــي لبنـــان ، وكــــّرر تحــــذير 
الحكومـــة األمريكيـــة لجميـــع الـــدول وبشـــكل خـــاص ســـورية و)إســـرائيل( ضـــد أي عمـــل مـــن 

 .(2)حد في لبنانجانب وا
آذار أن القـوات اإلسـرائيلية سـوف  23أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي في اليـوم نفسـه 

،  (3)تحتــل مواقــع إســتراتيجية علــى األراضــي اللبنانيــة فــي حــال التــدخل العســكري الســوري 
وصدر فـي اليـوم التـالي ، مـذكرة عـن مجلـس الـوزراء اإلسـرائيلي تـرفض أي وجـود عسـكري 

األراضــي اللبنانيــة يفــوق حجــم لــواء )أربعــة آالف إلــى خمســة آالف( جنــدي ، ســوري علــى 
وأعلنت تلك المذكرة اإلسرائيلية أن )إسرائيل( لن تحتمل حركة للقـوات السـورية فيمـا يتجـاوز 

 .  (4)عشرة كيلو مترات جنوبي طريق بيروت ـــ دمشق
                                                 

، هاجر إلى الواليات المتحدة عام  1923( سياسي ودبلوماسي أمريكي من أصل يهودي ، ولد في  المانيا عام 1)
،  درس في جامعة  1948م والتحق بمعهد جورج واشنطن في نيويورك ، وحصل على الجنسية األمريكية عا 1938

وحتى  1968، ُأختير مستشارًا للرئيس األمريكي نيكسون لشؤون األمن القومي من عام  1954ـــ  1952هارفرد بين 
الصراع اإلسرائيلي  إنهاء، مارس دورًا مهمًا في  1977حتى  1973، ُعّين وزيرًا للخارجية األمريكية عام  1975

رئيسُا  1983، عينه الرئيس األمريكي رونالد ريغن عام  1978هدة كامب ديفيد عام والتي انتهت بالتوقيع على معا
للهيئة الفيدرالية الخاصة بتطوير السياسة األمريكية تجاه أمريكا الوسطى ، وعينه الرئيس األمريكي جورج بوش األب 

 .2001رئيسًا للجنة التحقيق في أسباب هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر عام 
Jussi Hahnimaki ,The Flawed Architect : Henry Kissinger and American Foreign Policy , 

Oxford University Press , (New York ,2004),p.344; 
،  3، 2،  1كيسنجر ، مذكرات هنري كيسنجر، ترجمة : عاطف أحمد عمران ، الطبعة األولى، األجزاء )هنري     
لبنان في استراتيجية كيسنجر مقاربة سياسية نبيل خليفة ، ( ؛  2005التوزيع )عّمان ، بيروت ، ( ، األهلية للنشر و 4

 . 24ـــــ  19(، ص 1991، مركز بيلوس للدراسات واألبحاث، )بيروت ،  األولى، الطبعة  إستراتيجيةوجيو ـــ 
 ؛ 1976آذار  24( في 5516جريدة األنوار ، العدد ) (2)

Seymour M.Hersh , The Price of Power : Kissinger in the White House , (Summit books , 
(New York , 1983),p.220. 

(3) Israel Ministry of foreign Affairs (I.M.F.A)  , Document (12) ,Interview with    prime 
minster (Shimon Berez) in April 23,1976 ,p.87 .  

(4) Israel Ministry of foreign Affairs (I.M.F.A)  , Telegram From Ministry Cabinet to the 
Israel’s Media  in April 23 , 1976 , No:345 , p.235. 
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الســوري فــي لبنــان  لــم تحســم اإلدارة األمريكيــة موقفهــا الرســمي مــن التــدخل العســكري
إال فــي نهايــة شــهر آذار ، عنــدما وافــق الــرئيس األمريكــي )فــورد( وبنــاًء علــى اقتــراح وزيــر 

إلــى لبنــان ليقــوم   (1) الخارجيــة )هنــري كيســنجر( علــى إرســال مبعوثــه الخــاص )ديــن بــراون(
 31شـؤون السـفارة األمريكيـة فـي بيـروت مؤقتـًا، والـذي وصـل إلـى بيـروت فـي  مبتسلم مهما

، ويــــذكر هنــــري كيســــنجر فــــي مذكراتــــه أنــــه كلــــف بــــراون بتقــــدير الوضــــع السياســــي (2)ذارآ
والعســـكري فـــي لبنـــان وتحقيـــق وقـــف إطـــالق النـــار، والعمـــل علـــى التوصـــل إلـــى حـــل بنـــاء 
للمشكلة اللبنانية ومحاولة إجراء اتصاالت مع منظمة التحرير الفلسطينية ومع قـادة الحركـة 

قناعــه با بقــاء الســوريين الوطنيــة اللبنانيــة وا  لحــل ، وانــه ))يجــب أن ال ينهــزم المســيحيون ، وا 
 .(3) خارجًا ـــــ أي عسكريًا ــــ((

فــي هــذه األثنــاء ، بعــث الســفير األمريكــي )ديــن بــراون( ببرقيــة إلــى وزيــر الخارجيــة 
، تضــمنت انطباعاتــه عــن الموقــف فــي لبنــان ،  1976األمريكــي بتــاريخ األول مــن نيســان 

المسحيين )الموارنة( ال يريدون تدخاًل عسكريًا سوريًا من أجـل ))إنقـاذهم(( ،  وبّين فيها بأن
بــل يــرودن ّمنــا )أي الواليــات المتحــدة( العمــل علــى ))إلــزام اإلســرائيليون بحمــايتهم(( ، وأكــد 

  .(4) أن الوضع في لبنان ))جيد إلى اخآن((

أبلـغ الــرئيس الســوري )حــافظ  وتكريسـًا لمبــدأ التــدخل الســوري فـي لبنــان غيــر المباشــر،      
السفير األمريكي في دمشق )ريتشـارد مـورفي( أن الـرئيس اللبنـاني طلـب منـه الـدعم  (5)أسد(

                                                 

وكان السفير األمريكي )غودلي( يقضي فترة نقاهة بعد إجراء عملية جراحية له ، وحل محله السفير )دين ( 1)
 براون(.

 (2)F. R. U. S  1969 – 1976 , March 31, 1976 , Document , 280 , p.1002 -1003 
. 
 .345، ص  4( كيسنجر ، مذكرات هنري كيسنجر، ج3)
(4)United State of America ,Department of State ,  American Embassy of Beirut , 

Secret, 3297 ,Telegram from Brown to Minster of Foreign Affairs  in April 14, 
1976, Washington , D.C, Fury :9570,  p.1-4. 

، درس االبتدائية والمتوسطة والثانوية في  1930( ولد في قرية القرداحة بمحافظة الالذقية السورية عام 5)
ثم  1952، ودخل الكلية العسكرية عام  1951مدارس الالذقية ، وحصل على شهادة الثانوية )البكالوريا( عام 

، 1961، عين قائدًا للقوة الجوية عام  1956وتخرج فيها برتبة مالزم ثاٍن عام  1955الكلية الجوية عام 
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العســكري الســوري ، وأنــه ينــوي مــد يــد العــون لمســاعدة اللبنــانيين ، وأعــرب الــرئيس الســوري 
ئيل(( أن ال عالقـة للسفير األمريكي عن أملـه بـأن تقـوم الحكومـة األمريكيـة بـــــ ))إفهـام إسـرا

 .(1)لها في هذا الشأن الداخلي العربي
وبعــث الســفير األمريكــي )ديــن بــراون( فــي بيــروت برقيــة أخــرى إلــى وزيــر الخارجيــة  

، أكـد فيهـا أن الحكومـة  1976نيسـان  4األمريكي عن الوضع العسكري فـي لبنـان بتـاريخ 
لبنـــاني ))ضـــعيف ومفكـــك اللبنانيـــة غيـــر قـــادرة علـــى فـــرض األمـــن هنـــاك ، وأن الجـــيش ال

ومقســم(( وخــتم الســفير برقيتــه بــأن اللبنــانيين ال يســتطيعون حــل المشــكلة األمنيــة بمفــرده ، 
ورأى بــأن البــديل لضــبط األمــن فــي لبنــان هــو ))إمــا مــن خــالل وحــدات مشــتركة مــن حــزب 

  .(2) الكتائب والفلسطينيين أو التدخل العسكري السوري((

ية قطــع المســاعدات العســكرية عــن القــوات المشــتركة قــرار الحكومــة الســور علــى أثــر  
)الحركـــة الوطنيـــة اللبنانيـــة والفصـــائل الفلســـطينية( ، وقيـــام الســـفن الســـورية بفـــرض حصـــار 

                                                                                                                         

،  وُعّين رئيسًا للوزراء في الحكومة االنتقالية  1967، واختير وزيرًا للدفاع عام 1963اشترك في ثورة آذار 
، 1971أيار  1في  ، ثم انتخب رئيسًا للجمهورية السورية 1970بعد الحركة التصحيحية التي قادها عام 

. للتفاصيل ينظر : باتريك سيل ، األسد الصراع على الشرق 2000حتى وفاته عام  1999وجدد انتخابه عام 
( ؛ ناجي عبد النبي 2010األوسط ، الطبعة الحادية عشرة ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، )بيروت ، 

الشرق األوسط والتدخالت الدولية في األحداث بزي ، سورية صراع االستقطاب : دراسة تحليلية ألحداث 
 522( ، ص1996، الطبعة األولى ، دار ابن العربي ، دار الجنوب ، )دمشق ،  1973ـــــ  1917السورية 

 ؛
  Nassry , Encyclopedia of Syria , ((Hafez al-Assad)) , p.123-127.         

مارة إلى اتفاق الطائف ، الطبعة األولى ، رياض الريس فواز طرابلسي ، تاريخ لبنان الحديث من اإل( 1)
؛ الحميد ، موقف الجمهورية العربية السورية من الحرب  340ص ( ، 2008للكتب والنشر، )بيروت ، 

 .85ـــ  84اللبنانية ، ص  األهلية
(2)United State of America ,Department of State , American Embassy in Beirut, 

Secret, 2866 ,Telegram from Brown to Kissinger  in April 4, 1976, Washington , 
D.C, Fury :9332,  p.1-9. 
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، طلبت )إسرائيل( من الواليـات المتحـدة (1)على الموانئ اللبنانية في صور وصيدا وطرابلس
فـي لبنـان ، وال سـيما بعـدما ذكـرت مراقبـة التطـورات  1976نيسـان  6األمريكية رسميًا يـوم 

بعض الصحف اإلسـرائيلية عـن وجـود جنـود سـوريين يرتـدون زي أعضـاء منظمـة الصـاعقة 
 . (2) (2500في مناطق صور وجنوبي نهر الليطاني يقدر عددهم بحدود )

 المبحث الثاني
ق السياسة اإلسرائيلية ـــ األمريكية تجاه دخول القوات السورية غير المباشر واتفا

 1976الخطوط الحمر في نيسان 
، ودخلـت  1976نيسـان  8قامت القوات السورية بالتحشد على الحدود مع لبنان في 

تلــك القــوات األراضــي اللبنانيــة فــي اليــوم التــالي مــن منطقــة المصــنع الحدوديــة وتوغلــت إلــى 
( كيلــو متــر إلــى الشــرق مــن مدينــة بيــروت ، 30مشــارف منطقــة صــوفر الواقعــة علــى بعــد )

وكـــان الهـــدف مـــن التـــدخل إعـــادة التـــوازن الـــداخلي فـــي لبنـــان بعـــد أن اختـــل بشـــكل جـــذري 
 .(3)لصالح الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية

وكــــان رد الفعــــل اإلســــرائيلي علــــى دخــــول القــــوات الســــورية عنــــدما أعلنــــت الحكومــــة 
ة باتخـاذ تـدابير اإلسرائيلية أن هذه األعمال قد وصلت إلى حد ستجد ))إسرائيل نفسها ملزمـ

جراءات خاصة(( تجاهها  .(4)وا 
وموفقــة  تفــاهم فــي هــذا الوقــت ، لــم تســتطع القــوات الســورية التقــدم إلــى لبنــان بــدون

، وقد أوضح ذلك السفير األمريكي في دمشـق )ريتشـارد مـورفي( قـائاًل (1)إسرائيلية ـــ أمريكية
                                                 

ترجمة : خيري الضامن ، الطبعة الثامنة ، دار النهار  واألسطورة( إيغور تيموفييف ، كمال جنبالط الرجل 1)
 .437( ، ص 2009للنشر ، )بيروت ، 

 ؛ 1976نيسان  7( في 5530( جريدة األنوار ، العدد )2)
Israel Ministry of foreign Affairs (I.M.F.A) , Telegram From Government of Israel to 

the Minster of Foreign Affairs of America  in April 6 , 1976 , No:450 , p.671. 
ى ، دار المسيرة للصحافة والنشر ، ( ليلى عيتاني ، حرب لبنان : صور ـــ وثائق ـــ أحداث ، الطبعة األول3)

؛ عبد الرحمن غنيم ، المقاومة الفلسطينية واألزمة اللبنانية ، الطبعة األولى ،  145( ، ص1977بيروت ، 
 .177ـــ  167( ، ص 1977)دمشق ، 

(4)I.M.F.A  , Telegram From Ministry Cabinet to the Israel’s Media  in April 9 , 
1976 , No:453 , p.310. 
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ات السورية لـن تنتشـر أبعـد مـن : ))أن هناك خطوطًا حمرًا للتدخل السوري ، بحيث أن القو 
 .(2) عشرة كيلو مترات جنوب طريق بيروت ــــ دمشق((

فبالنسبة للسياسة اإلسرائيلية تجـاه الوجـود السـوري فـي لبنـان ، كانـت تتغيـر مـع تغيـر 
الحكومــات فــي )إســرائيل( ، لكــن ومنــذ بدايــة شــهر نيســان بــدأت محاولتــان أردنيــة وأمريكيــة 

ية و)إسرائيل( حول تقاسـم النفـوذ بـين الطـرفين فـي لبنـان سـمي بـــــ لعقد اتفاق سري بين سور 
فـي  (3) التقى ملك األردن )الحسـين بـن طـالل( 1976نيسان  11)الخطوط الحمر( ، ففي 

لنــدن ســـرًا مـــع الســـفير اإلســرائيلي فـــي العاصـــمة البريطانيـــة ، وأبلغــه عـــزم الـــرئيس الســـوري 
ووعــد الملــك حســين اإلســرائيليين باســم الــرئيس  ))حــافظ األســد التــدخل عســكريًا فــي لبنــان ،

األســــد ))أن العمليــــة العســــكرية موجهــــة برمتهــــا ضــــد منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية(( ، وأن 
الجيش السـوري لـن ينتشـر فـي جنـوب لبنـان أو يقتـرب مـن الحـدود اإلسـرائيلية ، وسينسـحب 

 .(4)حال عودة الهدوء واالستقرار إلى لبنان
أن سـورية  1976نيسـان  12ن سـتار فـي عـددها الصـادر يـوم وقالت جريدة الواشنط

تشــاورت مــع )إســرائيل( عــن طريــق الســفارة األمريكيــة فــي كــل مــن دمشــق وتــل أبيــب للتأكــد 

                                                                                                                         

 .71السورية في لبنان بين األسد األب واألسد اإلبن ، ص  اإلستراتيجية( بطرس ، 1)
( سامر عبد المنعم أبو رجيلة ، العالقات الفلسطينية اللبنانية وأثرها على الوجود الفلسطيني في لبنان 2)
(، ص 2010األزهر، غزة ،  ، رسالة ماجستير ، كلية اخآداب والعلوم اإلنسانية ،)جامعة (1982ـــ  1969)

77. 
، درس في مدرسة هارو العسكرية في بريطانيا ، أصبح وليًا للعهد في عام  1935(  ولد في عّمان عام 3)

، أعلن عن قيام االتحاد العربي مع العراق عام  1953، تولى عرش المملكة األردنية الهاشمية عام  1951
،  1978، وشارك في قمة بغداد عام  1973عام  ولاألوتشرين  1967،  شارك في حربي عام  1958

. الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية ، مهنتي كملك : أحاديث ملكية ، ترجمة : غازي  1999توفي عام 
ـــ  1893( ؛ روالن داالس ، تاريخ ملك ومملكة الحسين 1987غزيل ، الطبعة األولى ، )طرابلس ، لبنان ، 

 (. 1999برس ، الطبعة األولى ، دار جروس برس للنشر ، )لندن ،  ، ترجمة : جروس 1999
 ؛ 207، المجلد األول ، ص  1990ـــ  1975( سّنو ، حرب لبنان 4)

Paul  A . Jureidini , ((The Hashemite Kingdom of Jordan)) In : Lebanon in crisis . 
participants and issues , edited  by P . Edward Haley and  Lewis W . Sinder  , 

Syracuse , N.Y, Syracuse University Press ,(Kisslik , 1979) , p.165-167. 
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مـــن أن أعمالهـــا العســـكرية فـــي لبنـــان لـــن تـــؤدي إلـــى أعمـــال انتقاميـــة إســـرائيلية ))وأن هـــذه 
 .(1) المشاورات مستمرة منذ شهر كانون الثاني الماضي((

وعلى أثر هـذه المشـاورات ، بعـث السـفير األمريكـي ببرقيـة سـرية إلـى وزارة الخارجيـة 
نيســان ، أوضــح فيهــا أن الوضــع األمنــي فــي لبنــان متــدهور ، وان لديــه  13األمريكيــة يــوم 

قناعـــة بـــأن ســـورية هـــي وحـــدها القـــادرة علـــى تـــوفير األمـــن هنـــاك بموجـــب اتفـــاق يعقـــد بـــين 
    .(2)اليات المتحدة لتحسين العالقة بين )إسرائيل( وسوريةالطرفين وأنه هناك ثقة بالو 

 1976نيسـان  14وفي شهادة لهنري كيسنجر في مجلـس الشـيوخ األمريكـي بتـاريخ  
، قــال : أن الحكومــة األمريكيــة تعاونــت مــع ســورية فــي الجهــود السياســية فــي لبنــان ، أن 

سوري ال يهدد ))أمـن إسـرائيل(( ، الحكومة األمريكية و)إسرائيل( متفقتان على أن التدخل ال
ال بــل أن )إســرائيل( مســتعدة لتقبــل وجــود هــذه القــوات ، وقــال أن التــدخل العســكري الســوري 
سـرائيل تقبلـه(( ، وأن الحكومـة األمريكيـة  ))يقترب مـن الحـد الـذي يمكـن الواليـات المتحـدة وا 

ريكــا تشــجع أي تــدخل ))أقنعــت إســرائيل(( بعــدم التــدخل عســكريًا فــي لبنــان ، مؤكــدًا أن أم
، وأكــد كيســنجر فــي اليــوم التــالي أمــام لجنــة االعتمــادات فــي (3)عســكري ســوري فــي لبنــان

 الكـــونغرس األمريكـــي أن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة تلعـــب دورًا رئيســـيًا فـــي  لبنـــان ، وان
شــجعت المبـــادرة الســورية هنـــاك ، وأن الوضــع يســـير لصــالحنا ويمكـــن  الحكومــة األمريكيـــة

نيســان أن )إســرائيل(  20، فيمــا قــال رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي يــوم (4)ة خطــوط تســوية رؤيــ
تعمل للحفاظ على أمنها القومي ، مؤكدًا أنها لن تتـدخل فـي لبنـان إال إذا تجـاوز السـوريون 

                                                 

 .173ــــ  172( نقاًل عن : زين العابدين ، مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، الجزء األول ، ص 1)
(2)United State of America ,Department of State ,  American Embassy of Beirut , 

Secret, 3266 ,Telegram from Brown to Kissinger  in April 13, 1976, Washington , 
D.C, Fury :9552,  p.1-9. 

(3)Hahnimaki ,The Flawed Architect : Henry Kissinger and American Foreign 
Polic,p.350; United State of America ,Department of State ,  American Embassy of 
Beirut ,Secret, 3297 ,Telegram from Brown to Kissinger  in April 14, 1976, 

Washington , D.C, Fury :9570,  p.1; 
 . 1976نيسان  15( في 5538جريدة األنوار ، العدد )

 .175( زين العابدين ، مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، الجزء األول ، ص 4)
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بعض الحدود الجغرافية في الجنوب ، فيمـا أشـاد الـرئيس األمريكـي )جيرالـد فـورد( فـي اليـوم 
   .(1) السوري في لبنان والذي وصفه بــــ ))البّناء((ذاته بالموقف 

كما كان هناك تنسيق أمريكي أردني حول دخول القوات السورية إلى لبنان رسميًا 
، ذلك أن دخول القوات السورية إلى لبنان وبالتالي تقاسم النفوذ مع  1976في حزيران 

دولية ، ذلك أن رعاية وزير اإلسرائيليين في لبنان لم يكن مسألة محلية بل إقليمية و 
الخارجية األمريكي )هنري كيسنجر( اليهودي المعروف بوالئه إلسرائيل ، سياسة حل أزمة 
الشرق األوسط والصراع العربي اإلسرائيلي وفق دبلوماسية ))الخطوة خطوة(( واستبعاد 

كما أن هنري كيسنجر كان يعمل خالل شهري  ،السوفيت عن التدخل والحسم في حلها
آذار ونيسان لوضع  ))اللمسات األخيرة(( حول آلية االتفاق السري )الخطوط الحمر( بين 
سورية و )إسرائيل( والقاضي بتقاسم مناطق النفوذ في لبنان ، وُنسب إلى كيسنجر قوله 

وهذا ما يتفق مع المشروع  ، لإلسرائيليين : ))إذا أردتم السلم فأعطوا لبنان لسوريا((
ي بتقسيم لبنان إلى دولتين طائفيتين : األولى تحت نفوذ الحكومة اإلسرائيلي القاض

وافق رئيس الوزراء اإلسرائيلي )إسحاق ، و (2) السورية ، والثانية تدور في فلك    )إسرائيل(
نيسان من العام ذاته على العرض السوري في رسالة سّلمها  28رابين( بالنهاية في 

 . (3)ك الحسين بن طاللالسفير اإلسرائيلي في لندن إلى المل
علــى مــا يبــدو أن الهــدف األردنــي مــن الوســاطة بــين ســورية و)إســرائيل( حــول تقاســم 
النفـــوذ فـــي لبنـــان ، أي دخــــول الجـــيش الســـوري إلـــى لبنــــان مـــن دون اإلضـــرار بالمصــــالح 
ـــ ))إضــعاف  ـــ مــن وجهــة نظــر الحكومــة األردنيــة ـــــ اإلســرائيلية فــي جنــوب لبنــان ، يهــدف ـــــــ

اومــة الفلســطينية فــي لبنــان(( ممــا يــؤثر ســلبًا علــى مكــانتهم ومركــزهم فــي الــبالد العربيــة المق
 وتحديدًا في األردن ، وهذا ما يتفق مع السياسة السورية حيال لبنان.

ـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية  ـــر الخارجيـــة األمريكـــي مـــن إقنـــاع رئ وبالتـــالي ، تمكـــن وزي
 عسـكريول السـوري إلـى لبنـان ، لسـببين األول )اسحاق رابين( بضرورة الموافقـة علـى الـدخ

                                                 

 .1976نيسان  21( في 5534( جريدة األنوار ، العدد )1)
 .208، المجلد األول ، ص  1990ـــ  1975( سّنو ، حرب لبنان 2)
( اخآن مينارغ ، أسرار حرب لبنان من انقالب بشير الجمّيل إلى حرب المخيمات ، تعريب : مجموعة من 3)

 .35( ، ص 2006المترجمين ، منشورات المكتبة الشرقية ، )بيروت ، 
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يكمــن فـي تــوريط  سياسـييخفـف ميـدانيًا مــن قـدرات الجـيش الســوري فـي الجـوالن ، والثــاني 
الحكومة السورية في الحرب اللبنانية وبالتالي إلهائها عن شؤون المنطقة ، وبالتالي يجعلهـا 

ة علـــى التحـــالف اليســـاري ـــــــ فـــي حالـــة اصـــطدام مـــع المقاومـــة الفلســـطينية هنـــاك ، والســـيطر 
 .  (1)اإلسالمي المؤيد للمقاومة الفلسطينية ووجودها في لبنان

 
ووافقــت )إســرائيل( علــى دخــول القــوات الســورية األراضــي اللبنانيــة بعــد أن اشــترطت 
ثالثة تدابير احترازية وهي : أن ال يتخطى الجيش السوري في انتشاره حـدود نهـر الليطـاني 

فــي جنــوب لبنــان ، وأن ال يســتقدم أســلحة إســتراتيجية كصــواريخ ســام إلــى ومنطقــة النبطيــة 
داخل لبنـان ، وأن ال يسـتخدم سـالح الطيـران وسـالح البحريـة السـوريين فـي األجـواء والميـاه 

 .(2)اللبنانية
وهكــذا ، أدى اتفــاق )الخطــوط الحمــر( إلــى ســيطرة )إســرائيل( علــى عمــق فــي جنــوب 

و متــر شــمااًل ، فــي حــين ســمح االتفــاق لســورية ب دخــال ( كيلــ40لبنــان يصــل إلــى مســافة )
قواتهــا إلــى لبنــان شــرط    عــدم تجــاوز الخــط األحمــر إلســرائيل عنــد نهــر األولــي ، وتمكــن 

 (3)هنــري كيســـنجر بموجـــب االتفـــاق مـــن تـــأمين المجــال الحيـــوي لســـورية فـــي منطقـــة البقـــاع
وجعــل أمــن لبنــان مرتبطــًا  وإلســرائيل فــي الجنــوب مــن خــالل تقاســم الطــرفين للنفــوذ هنــاك ،

                                                 

اإلسرائيلية وأزمة النظام الرجعي اللبناني ، الطبعة األولى  األمريكية( حركة العمل الشعبي ، مؤامرة التسوية 1)
؛ كريم بقرادوني ، لعنة وطن من  حرب لبنان إلى  101( ، ص 1976، مركز النشر اللبناني ، )بيروت ، 
 ؛118( ، ص 1991حرب الخليج ، غدراس، )بيروت ، 

Hersh , The Price of Power : Kissinger in the White House,p.224 
السورية في لبنان بين األسد األب واألسد  اإلستراتيجية؛ بطرس ،  68ـــ  67( بقرادوني ، لعنة وطن ، ص 2)

 .71اإلبن ، ص 
ين السوريين ـــــ تشكل إذ كانت طبيعة لبنان الجغرافية في الجنوب ومنطقة سهل البقاع ـــ في رأي المسؤول (3)

 وإليجادخطًا دفاعيًا لوقف أي هجوم إسرائيلي على بالدهم ، أو االلتفاف على دمشق أو على وسط سورية ، 
عمق استراتيجي وتأمين الحماية للعاصمة دمشق ، رأى القادة السوريون ضرورة أن تكون منطقة سهل البقاع 

سورية واإلسرائيلية واألوربية حيال لبنان ، دار ببيبلوس ، جبيل ، عصام خليفة ، الستراتيجيات التحت إشرافهم . 
  .63ـــ  62( ، ص 1993)لبنان ، 
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، وتــم تحديــد )الخطــوط الحمــر( فــي رســالة ســرية مــن  (1)بــأمن كــل مــن )إســرائيل( وســورية
إلـى وزيـر الخارجيـة األمريكـي )هنـري كيسـنجر(  (2) وزير الخارجية اإلسرائيلي )إيغال آلون(

 .(3)في منتصف شهر آذار ، ثم تم تنقيحها في األسابيع التالية
أن موافقة )إسرائيل( على دخول قوات سورية إلـى لبنـان ورضـوخها وعلى ما يبدو ،  

للضـــــغوط األمريكيـــــة لهـــــذا الخصـــــوص ، وموافقـــــة ســـــورية علـــــى دخـــــول لبنـــــان بالشـــــروط 
اإلســرائيلية واألمريكيــة يكمــن فــي اعتبــارات عــدة ، منهــا : أن الــدخول الســوري يتوافــق مــع 

الجـيش السـوري علـى جبهتـي لبنـان سياسة الحكومة اإلسرائيلية التي رأت أن التـدخل يشـتت 
والجــوالن ويضــعفه ، وال يــؤثر بالتــالي علــى سياســة )إســرائيل( ومصــالحها الحيويــة )األرض 
والميـــاه( فـــي الجنـــوب اللبنـــاني ، طالمـــا أن اتفـــاق الخطـــوط الحمـــر يحـــافظ علـــى ))الوضـــع 

ســوري إلــى الــراهن(( ويقســم لبنــان إلــى منطقتــي نفــوذ إســرائيلية وســورية ، كمــا أن الــدخول ال
ـــ علــى  ـــ مــن وجهتــي النظــر اإلســرائيلية واألمريكيــة ــ لبنــان )مــن الناحيــة السياســية( يــؤدي  ـــ
قامـة  ))مخطط المقاومة الفلسطينية وقـوى اليسـار اللبنـاني فـي قلـب نظـام الحكـم فـي لبنـان وا 
 نظام ثـوري هنـاك(( ، أو علـى األقـل تشـكيل نظـام تـابع لهمـا يشـكل تهديـدًا ألمـن )إسـرائيل(
ومصــالحها اإلســتراتيجية هنــاك ، وهــذا مــا أكــده مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي لشـــؤون 
الشرق األوسط )موريس داريبر( عندما تحدث عن الدخول السوري إلى لبنـان وقـال : أنـه ـــــ 

                                                 

(1)F. R. U. S  1969 – 1976 , March 28, 1976 , Document , 277 .p.986-988 ; 
 209ـــ  208، المجلد األول ، ص  1990ـــ  1975سّنو ، حرب لبنان     

، قاد عمليات التجسس والتخريب لحساب بريطانيا في سورية ولبنان أثناء  1918ولد في فلسطين عام ( 2)
،  1931الحرب العالمية الثانية ، ساهم في تأسيس مستعمرة )جيناسور( ، عمل في منظمة الهاغانا منذ عام 

( ، 1948ــ ـ 1945وعين قائدًا عامًا لها ما بين ) 1941شارك في تأسيس قوات البالماخ )سرايا الصاعقة( عام 
انتخب عضوًا في الكنيست اإلسرائيلي في أربع دورات ، تزعم حزب )أحدوت هاعفودا ـــ اتحاد العمال ــ( عام 

ووزيرًا للتعليم والثقافة بين عامي  لالستيعابثم وزيرًا  1967، ُعّين نائبًا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي عام 1954
 .1980( ، مات عام 1977ـــ  1973ما بين ) ( ، ُعّين وزيرًا للخارجية1974ـــ  1979)

Anita  Shapira  , Yigal Allon , Native Son : A Biography , (London , 2011);  
 . 526ـــ  525، ص  االستقطاببزي ، سورية صراع     
 .209ـــ  208، المجلد األول ، ص  1990ـــ  1975( سّنو ، حرب لبنان 3)
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نــه لــوال الواليــات المتحــدة لمــا  ـــ جــاء بنــاًء علــى ))دعــوة أمريكيــة(( ، وا  أي الــدخول الســوري ــــ
 .(1)ريون من دخول لبنانتمكن السو 

علـــى الـــرغم مـــن الضـــمانات التـــي حصـــلت عليهـــا )إســـرائيل( وأمريكـــا مـــن الحكومـــة 
الســورية حــول دخــول قواتهــا إلــى لبنــان وعــدم تهديــدها ))لحــدود إســرائيل وأمنهــا(( ، إال أن 
ــدفاع اإلســرائيلي )شــيمون بيريــز( شــن حملــة علــى الــدور الســوري فــي لبنــان ، ففــي  وزيــر ال

نقلتهــا  1976نيســان  27حفية لــه مــع مجلــة الجــيش اإلســرائيلي )باماهــان( يــوم مقابلــة صــ
جريدة األنوار اللبنانيـة ، أوضـح أن هـدف سـورية فـي النهايـة هـو ))االسـتيالء علـى لبنـان(( 
ليكون باستطاعتها ))مهاجمة إسرائيل(( ، وقال أنه بينما تسعى منظمة التحريـر الفلسـطينية 

طريق أعمال العنف(( فـأن السياسـة السـورية هـي ))الـتخلص مـن ))إلى تدمير إسرائيل عن 
 . (2) إسرائيل عن طريق الحرب(( ، وأضاف : إن ما يريده السوريون هو ))ابتالع لبنان((

وهكذا ، ترتب علـى اتفـاق الخطـوط الحمـر بـين )إسـرائيل( وسـورية والواليـات المتحـدة 
يـــة اليســـارية الداعمـــة لهـــا فـــي لبنـــان ، إضــعاف منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية والحركـــة الوطن

))وردع التوسع الفلسطيني السياسي والعسكري هناك(( ، وتقويـة الطوائـف والمليشـيات علـى 
 .(3) حساب الدولة اللبنانية

يظهـــر مـــن خـــالل مـــا تقـــدم ، أن مـــا حـــدث فـــي لبنـــان هـــو نتيجـــة مـــؤامرة إســـرائيلية  
بقــاء الوضــع م ضــطربًا فيهــا ، وربمــا كــان الــدخول أمريكيــة ســورية مــن أجــل تقســيم لبنــان وا 

، وكـذلك  1967السوري للبنان تعويضًا عن خسارة الحكومة السورية للجوالن المحتلـة عـام 
احتمالية تفكير الحكومة السـورية آنـذاك بضـم لبنـان إلـى سـورية علـى اعتبـار أن لبنـان كـان 

جغرافيـة التاريخيـة في وقت من الزمان جزءًا مـن األراضـي السـورية وتحقيـق إعـادة الوحـدة ال
 لبالد الشام!!! .

 المبحث الثالث
                                                 

؛ خليفة ، الستراتيجيات السورية واإلسرائيلية  236ـــ  235في زمن الحرب ، ص ( هانف ، لبنان تعايش 1)
 ؛ 188ـــ  183واألوربية حيال لبنان ، ص 

F. R. U. S  1969 – 1976 , March 29, 1976 , Document , 278 .p.994-995.        
 .1976نيسان  28( في 5550جريدة األنوار ، العدد )نقاًل عن : ( 2)
 .74ـــ  73السورية في لبنان بين األسد األب واألسد اإلبن ، ص  اإلستراتيجيةطرس ، ( ب3)
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 التدخل العسكري السوري المباشر  في لبنان والسياسة اإلسرائيلية ــ األمريكي تجاهه 
بعد أن أمّنت )إسـرائيل( والواليـات المتحـدة األمريكيـة مصـالحهما المشـتركة فـي لبنـان 

اشــر فــي الحــرب الــدائرة فــي لبنـــان ، ، قامتــا ب فســاح المجــال للقــوات الســورية بالتـــدخل المب
وعملت الواليات المتحدة في الوقت نفسه علـى ممارسـة دور مهـم فـي إقنـاع اليمـين اللبنـاني 
)الموارنـــة المســــيحيين( علـــى القبــــول بالتـــدخل الســــوري الـــذي يعارضــــونه ، وأخـــذ المبعــــوث 

لـــب الحركـــة إلـــى لبنـــان يمــارس علـــيهم حربــًا نفســـية يـــدافع عــن مطا األمريكــي )ديـــن بــراون(
الوطنيــة مــرة ، ويصــور لهــم مســتقباًل قاتمــًا ويفهمهــم أنــه ال مجــال لالعتمــاد علــى أي تــدخل 
مـــا االســـتعانة  غربـــي لمصـــلحتهم ، ووضـــعهم أمـــام أحـــد الخيـــارين إمـــا الرحيـــل عـــن لبنـــان وا 
بســورية ، ولــم يعــد لــدى المســيحيين إال مخــرج واحــد وهــو طلــب دخــول الجــيش الســوري الــى 

أن التدخل السـوري  1976أيار  19أعلن الموفد األمريكي من واشنطن يوم  ، كما (1)لبنان
أصــبح ضــرورة ملحــة فــي لبنــان ، وأن القــوات الســورية قــادرة علــى إعــادة األمــن واالســتقرار 

، وعلى ما يبدو أن الهـدف مـن ذلـك التصـريح حمـل اليمـين المسـيحي علـى الموافقـة  (2)اليه
 ان. على التدخل العسكري السوري في لبن

مـــع تـــدهور الوضـــع العســـكري فـــي لبنـــان فـــي شـــهر أيـــار ، قـــررت الحكومـــة الســـورية 
، ووافقــت )إســرائيل( بالنهايـة علــى دخــول الجـيش الســوري بعــد أن (3) هنـاك التـدخل عســكرياً 

اشــترطت تــدابير احترازيــة تمثلــت بــأال يتخّطــى الجــيش الســوري فــي انتشــاره حــدود الليطــاني 
خدامه أســلحة إســتراتيجية كصــواريخ ســام إلــى داخــل لبنــان ، وأن والنبطيــة جنوبــًا  وعــدم اســت

 .(4) ال تستخدم القوات الجوية والبحرية في األجواء اللبنانية والمياه

                                                 

( جورج حاوي ، المخطط األمريكي السوري أمام الهزيمة الحتمية ، الطبعة األولى ، دار الفارابي ، )بيروت ، 1)
 .81؛ بقرادوني ، لعنة وطن ، ص  65( ، ص 1976

(2)F. R. U. S  1969 – 1976 , May 22, 1976 , Document , 286 .p.1023-1028 ; 
 . 1976أيار  20( في 5571جريدة األنوار ، العدد )

(3) Sorby , ((Syria and the  1975-1976 civil War in Lebanon)),p.210. 
(4)Robert M.Hatem , From Israel To Damascus , (USA, 1999)p.161-162. 
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دخلت القوات السورية المدرعة ـــــ بعد أن حصلت على الضوء األخضر من الواليـات 
، وقـدر عديـد تلـك  (1) 1976ران المتحدة األمريكية ــــــ األراضي اللبنانية في األول مـن حزيـ

( دبابــة مــن أجــل فــك الحصــار عــن 200( آالف جنــدي معــززة بـــــ )4ــــــ  3القــوات مــا بــين )
قريتي )القبيات وعندقيت( في عكار المحاصرتين مـن قبـل وحـدات مـن جـيش لبنـان العربـي 

 ، ودخلت تلك القوات من ثالث اتجاهات :(2)
ـــ بيــروت   مــن جهــة ســهل البقــاع حيــث تقــع مدينــة زحلــة التــي األول : عــن طريــق دمشــق ـــ

 .(3)تحاصرها قوات جيش لبنان العربي
الثاني : عبر الحدود اللبنانية في منطقة عكار ، وكانت الوحدات العسكرية السـورية معـززة 

 .(4)بالدبابات وتوجهت نحو مدينة طرابلس
باتجــاه الغــرب وصــواًل الثالــث : وصــلت قــوات معــززة بالــدبابات أيضــًا إلــى مدينــة جــزين ، و 

، وعملت تلك القـوات فـي اليـوم التـالي علـى التوجـه (5)إلى مدينة صيدا اإلستراتيجية
 .(6)نحو مرفأ صيدا ومطار بيروت الدولي ، واتخذت مواقعها حول مدينة زحلة 

ردت الحكومــة اإلســرائيلية علــى التــدخل العســكري الســوري فــي لبنــان ، بــأن أعطــت 
لعســـكرية بـــأن تكـــون فـــي حالـــة التأهـــب القصـــوى لمواجهـــة أي عمـــل أوامرهـــا إلـــى قواتهـــا ا

                                                 

(1)Naomi Joy Weinberger , Syrian Intervention In Lebanon :The Civil War 1975-
1976 ,Oxford University Press , (New York , 1986) , p.34 ;Mordechai Nisan , The 

Syrian Occupation of Lebanon ,Harvard University press , (Cambridge,1988) p.51 
 .1976 حزيران 2( في 102( جريدة الشعب )األردن( ، العدد )2)
حاوي ، المخطط األمريكي السوري أمام ؛  1976حزيران  2( في 3178( جريدة الدستور )األردن( ، العدد )3)

 .86الهزيمة الحتمية ، ص 
 2( في 102؛ جريدة الشعب ، العدد ) 1976حزيران  2( في 1741( جريدة الرأي )األردن( ، العدد )4)

؛ طرابلسي ، تاريخ لبنان الحديث ،  199واألزمة اللبنانية ، ص  ؛ غنيم ، المقاومة الفلسطينية1976حزيران 
 . 346ص 

، المجلد  1990ـــ  1975؛ سّنو ، حرب لبنان  1976حزيران  2( في 3178( جريدة الدستور ، العدد )5)
 .  279األول ، ص 

( في 103العدد ) ؛ جريدة الشعب ، 1976حزيران  3( في 756( جريدة أخبار األسبوع )األردن( ، العدد )6)
 .1976حزيران  3
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عسكري يهدد أمنها ، وأعلن نائب رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي ووزيـر الخارجيـة )ايغـال آلـون( 
فــي يــوم دخــول القــوات الســورية أن )إســرائيل( تراقــب باهتمــام ويقظــة أحــداث لبنــان ، وتتــابع 

للبنانيـــة ، وأنهـــا تحـــتفظ بحقهـــا فـــي اتخـــاذ طبيعـــة النشـــاط العســـكري الســـوري علـــى األرض ا
التـــدابير الالزمـــة إذا تعـــرض ))أمنهـــا وســـالمتها للخطـــر(( ، وأكـــد أن التـــدخل الســـوري يزيـــد 
األمور تعقيدًا ولواله لما وصـلت األوضـاع إلـى مـا هـي عليـه اليـوم ، ودعـا المجتمـع الـدولي 

كــدًا أن علــى اللبنــانيين إلــى العمــل مــن أجــل وضــع حــد لمــا يجــري علــى الســاحة اللبنانيــة مؤ 
 .(1)وحدهم أن يقرروا مصيرهم السياسي

أن التــدخل  1976حزيــران  2وقــال رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية )إســحاق رابــين( فــي 
العســكري الســوري قــد أخــذ حجمــًا يمكننــا معــه توقــع إعــادة ))أليلــول األســود األردنــي(( فــي 

ن)إســرائيل( ال تجــد ســببًا يــدعوها لمنــع لبنــان  فيمــا نقلــت )إذاعــة إســرائيل( عــن رابــين قولــه أ
الجيش من التوغل فـي لبنـان ))فهـذا الجـيش يهـاجم الفلسـطينيين(( ، وتـدخلنا عندئـٍذ سـيكون 
بمثابة تقديم المساعدة العسكرية للفلسطينيين ، وأنه ))يجـب علينـا أال نـزعج القـوات السـورية 

ها الحسنة بالنسبة لنـا(( ، وأكـد بـأن إثناء قتالها للفلسطينيين فهي تقوم بمهمة ال تخفى نتائج
الخطوات اإلسرائيلية القادمـة سـتتخذ بعـد أن يعـرف بالضـبط عـدد القـوات السـورية المتواجـدة 
فـــي لبنـــان ، والهـــدف الـــذي تســـعى لتحقيقـــه والمنـــاطق التـــي تســـيطر عليهـــا والوقـــت الـــذي 

تهــدف إلــى يســتغرق بقاؤهــا هنــاك  ونفــى أن تكــون لديــه أيــة معلومــات عــن خطــة أمريكيــة 
تقســيم لبنــان إلــى دولتــين مســيحية فــي الشــمال ترعاهــا ســورية  وأخــرى إســالمية فــي الجنــوب 

 .  (2) تدعمها المنظمات الفلسطينية ، وأن قواته ))مستعدة لمجابهة كافة االحتماالت(( 
بتصــريح أكــد  1976حزيــران  2وأدلــى وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي )ايغــال آلــون( فــي 

لعســكري الســوري فــتح صــفحة جديــدة مــن الحــرب اللبنانيــة ، وأن )إســرائيل( فيــه أن التــدخل ا
تراقــــب بيقظــــة وحــــذر وباســــتعداد تطــــورات الموقــــف فــــي لبنــــان ، وأن الحكومــــة اإلســــرائيلية 
اتخـــذت جميـــع اإلجـــراءات الالزمـــة إزاء التطـــورات فـــي لبنـــان ، بينمـــا أصـــدر وزيـــر الـــدفاع 

                                                 

 2( في 102؛ جريدة الشعب ، العدد ) 1976حزيران  2( في 2325( جريدة األنباء )فلسطين( ، العدد )1)
 .1976حزيران 

 1976حزيران  3( في 2326؛ جريدة األنباء ، العدد ) 1976حزيران  3( في 103( جريدة الشعب العدد )2)
 . 173ـــ  172يمات الفلسطينية في لبنان ، الجزء األول ، ص ؛ زين العابدين ، مأساة المخ
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بيانًا أوضح فيه أن التدخل السـوري ))موجـه ضـد اإلسرائيلي )شيمون بيريز( في اليوم نفسه 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وحلفائهــا((، وأن القــوات الســورية كافيــة لوقــف إطــالق النــار فــي 
لبنــان ولكنهــا ال تســتطيع ))احــتالل لبنــان(( ، وأنهــا دخلــت منــاطق الشــمال والوســط ولــيس 

لـراهن معنـاه ))تقـديم المسـاعدة جنوب لبنان ، وأن أي تدخل إسرائيلي في لبنـان فـي الوقـت ا
المباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية(( ، وعن الخطر الذي قد يتهـدد )إسـرائيل( مـن التـدخل 
الســوري فــي لبنــان ، قــال أن علــى )إســرائيل( أن تــدرس ألي جانــب يتــدخل الســوريون وبأيــة 

ف القتــال فــي قــوة وفــي أيــة أمــاكن ، وأن الحكومــة اإلســرائيلية تعتقــد أن ســورية تســعى لوقــ
، وعســــكريًا ، دخلــــت دوريــــات مــــن )الكومانــــدوس  (1) لبنــــان وال ))تطمــــح للســــيطرة عليــــه((
وأقامــت حــواجز عســكرية ثابتــة بــين  1976حزيــران  3اإلســرائيلي( األراضــي اللبنانيــة يــوم 

 . (2) مناطق مرجعيون وبنت جبيل في الجنوب  اللبناني
( أن تظـل فـي موقـف لن أن علـى )إسـرائيحزيـرا 5وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي يوم 

المراقــب حتــى لـــو ))غــزت القــوات الســـورية(( بيــروت واخترقــت الخـــط االحمــر ))ألن غـــزو 
 . (3) القوات السورية للبنان ليس عماًل موجهًا ضد أمن إسرائيل((

، نــــاقش وزيــــر الخارجيــــة األمريكــــي )هنــــري كيســــنجر( مــــع  1976حزيــــران  5وفــــي 
الوضــع فــي لبنــان ، وقــال كيســنجر  (4) مــم المتحــدة )كــورت فالــدهايم(األمــين العــام لهيئــة األ

                                                 

حزيران  3( في 2326؛ جريدة األنباء ، العدد ) 1976حزيران  3( في 3179( جريدة الدستور ، العدد )1)
1976 . 

 ؛124ـــ  123اإلعتداءات اإلسرائيلية ، ص  1985ــــ  1949( لبنان 2)
F. R. U.S  1969 – 1976 , June 5, 1976 , Document , 287 .p.1032. 

 .173( زين العابدين ، مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، الجزء األول ، ص 3)
، درس في المدارس االبتدائية والثانوية في فيينا ، خدم في  1918( سياسي ودبلوماسي نمساوي ، ولد عام 4)

دراسته الجامعية وتخرج في جامعة فيينا بحصوله على الجيش األلماني أثناء الحرب العالمية الثانية ، أكمل 
، تولى عدة مناصب في وزارة الخارجية النمساوية ثم وزيرًا  1944شهادة الدكتوراه في فلسفة التشريع عام 

مفوضًا وسفيرًا لبالده في عدد من الدول األوربية ، شغل منصب الممثل الدائم للنمسا لدى هيئة األمم المتحدة 
( ، عين أمينًا 1970ـــ  1968، تولى وزارة الخارجية النمساوية في المدة ما بين ) 1968حتى عام  1964عام 

(، توفي 1992ــــ  1986(، انتخب رئيسًا للنمسا ما بين )1981ـــ  1971عامًا لهيئة األمم المتحدة في المدة )



 
 م2019/هـ1440                                    (                   77العدد ) –                        

 

 
337 

أن الواليات المتحدة األمريكية تؤيد التدخل السياسي السوري في لبنـان ، غيـر أنهـا تعتـرض 
من حيث المبدأ على أي تدخل عسكري خارجي ، وقال أن وجود القوات السورية فـي لبنـان 

 .(1) شجيع األطراف المعنية على التقارب((يتعلق ))بموقف دقيق للغاية يجب فيه ت
حزيــــران نتيجــــة  7وبعــــد أن وصــــلت األوضــــاع فــــي لبنــــان إلــــى مرحلــــة خطيــــرة يــــوم 

لالشتباكات الواسعة النطاق بين منظمـة الصـاعقة مـن جهـة ومنظمـة فـتح والقـوات اليسـارية 
لعاصـمة اللبنانية من جهة أخرى في مناطق بيروت ، واصلت القوات السورية تقدمها نحـو ا

، ووصلت إلى طريق  بيروت ــــ دمشـق الـدولي عنـد بلـدة صـوفر ، لكنهـا واجهـت (2)بيروت 
مقاومة عنيفة من القوات المشتركة ، ثم تقدمت وحدات عسـكرية أخـرى باتجـاه مدينـة صـيدا 

 .   (3)ووصلت إلى ضواحيها وسيطرت عليها
ة ، والحركـة الوطنيـة ومع استمرار المواجهات العسكرية بـين القـوات السـورية مـن جهـ

والمقاومــة الفلســطينية وجــيش لبنــان العربــي مــن جهــة أخــرى ، طلــب رئــيس منظمــة التحريــر 
مــــن الــــدول العربيــــة بعقــــد قمــــة طارئــــة مــــن أجــــل مناقشــــة  (4)ياســــر عرفــــات( الفلســــطينية )

 .(1)األوضاع العسكرية في لبنان

                                                                                                                         

مسرح السياسة الدولية ، ترجمة : . كورت فالدهايم ، مذكرات كورت فالدهايم: أربعون عامًا في 2007عام 
 (. 2009سمير جبور ، الطبعة األولى ، دار الهادي ، )بيروت ، 

 6( في 3182؛ جريدة الدستور ، العدد ) 1976حزيران  6( في 1745( جريدة الرأي )األردن( ، العدد )1)
 .1976حزيران 

 . 1976حزيران  8( في 1747( جريدة الرأي ، العدد )2)
؛ زين العابدين ، مأساة المخيمات الفلسطينية في 1976حزيران  8( في 1747لرأي ، العدد )( جريدة ا3)

 .213لبنان، الجزء األول ، ص 
، أرسله أبوه وبرفقة خاله الى القدس ، عاصر  1933، وبعد وفاة والدته عام  1929( ولد في القاهرة عام 4)

سس حركة التحرير الوطني الفلسطينية )فتح( عام ضد)إسرائيل( ، أ 1948، شارك في حرب  1936ثورة عام 
، كان مناضاًل 1969وتولى رئاستها عام  1964( ، شارك في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1957

،  1993من أجل القضية الفلسطينية ، شارك في المفاوضات مع )إسرائيل( ، ووقع على اتفاقية أوسلو عام 
 .   2004، مات على األغلب مسمومًا سنة حصل على جائزة نوبل للسالم 

Barry Rubin and Judith Clop Rubin , Yasir Arafat A Political Biography , Oxford 
University press ,2 Editions (New York , 2005) ; 
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حزيـران  8يـة العـرب فـي وبناًء على هذا الطلب ، عقـد اجتماعـًا طارئـًا لـوزراء الخارج
والــذي أقــر فــي اليــوم التــالي مشــروع قــرار حــول وقــف إطــالق النــار فــورًا واســتبدال  1976

ـــه  ـــة ، إال أن الحكومـــة الســـورية رفضـــت هـــذا القـــرار كون القـــوات الســـورية بقـــوات أمـــن عربي
، فاقترحـــت تشـــكيل قـــوة (2) ))أبعـــدها بالكامـــل عـــن المشـــاركة فـــي تســـوية األزمـــة اللبنانيـــة((

ربية ))رمزية(( تحت إشراف األمين العام لجامعة الدول العربية علـى أن تعمـل فـي إطـار ع
 .(3)السيادة اللبنانية

زاء ذلـــك ، قـــرر مجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة يـــوم  إرســـال قـــوة  1976حزيـــران  9وا 
، األمـــر الــذي دعــا مســـؤولو وزارتــي الـــدفاع (4)حفــظ ســالم مـــن عــدة دول عربيــة إلـــى لبنــان

اإلســرائيلية إلــى التأكيــد أن )إســرائيل( مســتمرة فــي مراقبــة القتــال الــدائر فــي لبنــان والخارجيــة 
عـــن كثـــب ، وبـــّين أحـــد المســـؤولين أن الحكومـــة اإلســـرائيلية تـــدرس قـــرار الجامعـــة العربيـــة 
وأهدافه من الناحيتين السياسية والعسكرية ))لتقرير ما إذا سيكون له األثر علـى وضـع أمـن 

ـــة تعـــدي أي قـــوات حـــدود إســـرائيل الشـــما لية(( ، وأن )إســـرائيل( تحـــتفظ بحـــق الـــرد فـــي حال
 .  (5)سورية أو عربية مشتركة الخط األحمر الذي وضعته

، وبـدأت  1976حزيـران  11تكللت الجهود السورية بوقف االشتباكات في لبنان يـوم 
 .(6)جامعة الدول العربية اإلعداد تشكيل قوة حفظ سالم عربية لوقف القتال في لبنان

                                                                                                                         

، الطبعة  فريد الفالوجي ، عاش مهمومًا ومات مسمومًا أبو عّمار : ثائر أسطوري أم عميل إلسرائيل ؟!     
 ( .2005األولى ، دار الكتاب العربي ، )دمشق ، القاهرة ، 

 .105( الحميد ، موقف الجمهورية العربية السورية من الحرب األهلية في لبنان ، ص 1)
، جمع وتصنيف جورج خوري نصر اهلل ، الطبعة األولى ، )بيروت ،  1976( الوثائق الفلسطينية لعام 2)

 .  347؛ طرابلسي ، تاريخ لبنان الحديث ،  455فييف ، كمال جنبالط ، ص ؛ تيمو  133( ، ص 1978
 . 455( تيموفييف ، كمال جنبالط ، ص 3)
( على أن تتشكل القوات من خمس دول عربية هي : )الجزائر ، السودان ، السعودية ، سورية وفلسطين(. 4)

 . 1976حزيران  10( في 3186جريدة الدستور ، العدد )
حزيران  11( في 1750؛ جريدة الرأي ، العدد ) 1976حزيران  11( في 3187الدستور ، العدد ) ( جريدة5)

1976. 
 .  1976حزيران  11( في 111( جريدة الشعب ، العدد )6)
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وعن الموقف اإلسـرائيلي  ـــــ األمريكـي مـن تشـكيل تلـك القـوات ودورهـا فـي لبنـان ،  
أن )إســرائيل( اتخــذت بعــض  1976حزيــران  11ذكــرت صــحيفة معــاريف اإلســرائيلية يــوم 

العسكرية على الحدود اللبنانية لمواجهة أي احتمـاالت متوقعـة ، وذكـر مراسـل  تاالستعدادا
أن )إســــرائيل( أبلغــــت الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة بأنهــــا  صــــحيفة معــــاريف فــــي واشــــنطن

تعترض على وجود قوات عربية في لبنان ، وأضاف : أن )إسـرائيل( السـوريين سـتكون لهـم 
األغلبية في هذه القوات ، وأن وجودهم في لبنان قد يستمر في هذه الحالة إلـى مـا ال نهايـة 

)إســـرائيل( حتـــى اخآن كـــان مســـتلهمًا مـــن  ، وقالـــت الصـــحيفة أن ))االعتـــدال(( الـــذي أبدتـــه
، فيمــــا أدلــــى وزيــــر  (1) االقتنــــاع بــــأن ))الوجــــود الســــوري فيلبنــــان ســــيكون قصــــير األجــــل((

حزيــران وجهــه إلــى مســيحيي لبنــان ، قــال فيــه ))أنــه  14الخارجيــة اإلســرائيلي بتصــريح يــوم 
لســطينيين وســيكون يمكــنكم االعتمــاد علــى إســرائيل(( ألن ســورية ))ســتتفق مــع الفــدائيين الف

 .(2) وضعكم حرجًا((
أمــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، فقــد قالــت فــي اليــوم نفســه أن موقفهــا مــن قــوة حفــظ 
األمـــن العربيـــة المرســـلة إلـــى لبنـــان ســـيتوقف علـــى كيفيـــة تشـــكيل هـــذه القـــوة وأهـــدافها ومـــدة 

)فريــد بــراون( قــد  مكوثهــا فــي األراضــي اللبنانيــة ، وكــان النــاطق باســم الخارجيــة األمريكيــة
أشــار إلــى أن الواليــات المتحــدة ســترحب بــدخول القــوة العربيــة إذا كــان هــدفها تحقيــق وقــف 

 .(3)فعلي إلطالق النار ومصالحة سياسية بين األطراف المتنازعة في لبنان
ومع دخول قوات حفـظ األمـن العربيـة إلـى لبنـان والتـي ترافقـت مـع ازديـاد حـدة القتـال 

كومـــة اإلســـرائيلية بـــأن الوضـــع أصـــبح مالئمـــًا إلقامـــة  مشـــروعها القـــديم ، رأت الح(4)هنـــاك
الرامــي إلــى إقامــة حــزام أمنــي داخــل األراضــي اللبنانيــة فــي الجنــوب وبعمــق )عشــرة أميــال( 
وتشـــرف عليـــه قـــوات مســـيحية ويكـــون مقدمـــة الســـتيالء )إســـرائيل( علـــى األراضـــي اللبنانيـــة 

                                                 

 .  1976حزيران  12( في 112( جريدة الشعب ، العدد )1)
 .124، ص  اإلسرائيليةاالعتداءات  1985ـــ  1949( لبنان 2)
؛ حاوي ، المخطط األمريكي السوري أمام الهزيمة  1976حزيران  12( في 112ة الشعب ، العدد )( جريد3)

 .90الحتمية ، ص 
( للتفاصيل عن دخول قوات األمن العربية إلى لبنان ينظر : عصام الجزار ، ))حول قوات األمن العربية في 4)

 .249ــ  238( ، ص 1977( ، )بيروت ، 62لبنان(( ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد )
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 1976حزيــران  18ســرائيلية هــذا المشــروع فــي جنــوبي نهــر الليطــاني ، ونفــذت الحكومــة اإل
والذي عرف بـــــــ )الجدار الطيب( وتحت إشراف قوات سـعد حـداد المواليـة إلسـرائيل ، والتـي 
اسـتطاعت مــن خاللــه تكــوين شـريط حــدودي مــع لبنــان مكــون مـن عــدة قــرى ومــدن حدوديــة 

 .  (1) ))متصلة ب سرائيل((
وعلـــى مـــا يبـــدو ، أن هـــدف )إســـرائيل( لــــيس كمـــا قالـــت ))للتخفيـــف عـــن اخآم أهــــل 
نمــا إعطــاء صــورة للعــالم علــى أنهــا تقــوم بأعمــال إنســانية مــن خــالل اهتمامهــا  الجنــوب(( وا 
بمصير قرى لبنان الجنوبيـة ، ولكـن الهـدف األساسـي هـو قطـع التواصـل بـين قـرى الجنـوب 

ـــالي التمه ـــة ، وبالت ـــًا وسياســـيًا ، والدولـــة اللبناني ـــى الجنـــوب اقتصـــاديًا وتجاري يـــد للســـيطرة عل
قنـاعهم بـان الـذي لحـق بهـم مـن أذى  وتحطيم صـيغة التعـايش األخـوي بـين أبنـاء الجنـوب وا 
أنما هو بسبب التواجد الفلسطيني في مناطقهم ، فالهدف األساسي هو إقامة حـزام عسـكري 

 على الشريط الجنوبي ـــ الغربي.يتحكم بمواقع تسلل الفدائيين إلى األراضي المحتلة 
ـــة األمريكـــي ـــر الخارجي ـــالرئيس  بالمقابـــل ، التقـــى وزي هنـــري كيســـنجر فـــي واشـــنطن ب

ـــــاليري جيســـــكار ديســـــتان( ـــــات المتحـــــدة  (2) الفرنســـــي )ف ، وحضـــــر االجتمـــــاع ســـــفير الوالي
األمريكية لدى فرنسا  وقال هنـري كيسـنجر بعـد االجتمـاع أن الواليـات المتحـدة ترحـب بعقـد 

ـــراح مـــ ـــة ، وردًا علـــى ســـؤال حـــول اقت ـــة إيجـــاد حـــل ل،زمـــة اللبناني ـــاريس لمحاول ؤتمر فـــي ب
الحكومـــة الفرنســـية إرســـال قواتهـــا لبنـــان لتـــدعيم وقـــف إطـــالق النـــار، أجـــاب كيســـنجر : أن 
القـوات الســورية تــؤدي دورهــا فـي لبنــان بشــكل جيــد، وانــه إذا أرسـلت فرنســا قــوات إلــى لبنــان 

                                                 

( ، )بيروت، 65( خليل بركات ، ))الوضع العسكري في جنوب لبنان(( ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد )1)
 .205، الجزء األول ، ص  1990ـــ  1975؛ سّنو ، حرب لبنان 147ـــ  145(، ص1977

،  1956لوطنية الفرنسية عام في ألمانيا ، انتخب نائبًا في الجمعية ا 1926( سياسي فرنسي ، ولد عام 2)
، رشح لرئاسة  1962حتى عام  1959وتولى وزارة المالية واالقتصاد ثم وزير دولة للشؤون المالية ما بين 

بعد وفاة الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو ، وانتخب رئيسًا للجمهورية الفرنسية ما  1974الجمهورية الفرنسية عام 
( ، اختير عضوًا في 1993ـــ  1989ما بين ) األوربيضوًا في البرلمان ( ، انتخب ع1981ــــ  1974بين )

. سامي الخطيب ، رؤساء فرنسا من ديغول إلى جاك شيراك ،  2004المجلس الدستوري الفرنسي منذ عام 
 .   167ـــ  144( ، ص 2012األهلية للنشر والتوزيع ، )بيروت ، 
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يــــع األطــــراف عنــــدها لــــن يكــــون لــــدى الواليــــات المتحــــدة أي يجــــب أن يحظــــى بموافقــــة جم
 .(1)معارضة لذلك ، وجدد كيسنجر أن الواليات المتحدة ال تعتزم إرسال قوات إلى لبنان

ومع بدء انسـحاب القـوات السـورية مـن منـاطق المطـار ومـا حولهـا نحـو الجنـوب يـوم  
يـث تعرضـت عـدد مـن ، تدهور الموقف العسكري فجأة في بيروت ، ح 1976حزيران  22

مناطق العاصمة بيروت للقصف المدفعي ، كما اندلعت الحرائـق داخـل مخـيم تـل الزعتـر ، 
، فيمـا (2)األمر الذي أّخر انسحاب القوات السـورية مـن بعـض المنـاطق اللبنانيـة فـي بيـروت

)مسـاعد وكيـل  (3)أعلن الـرئيس األمريكـي جيرالـد فـورد فـي اليـوم نفسـه تعيـين تـالكوت سـيلي
ير الخارجية األمريكية( ممثاًل له لدى لبنان وليقوم بشـؤون السـفارة األمريكيـة هنـاك لحـين وز 

تعيين سفيرًا جديدًا هناك ، ودعا الرئيس األمريكي القوات السورية إلـى تسـليم المنـاطق التـي 
 .(4)تسيطر عليها في مناطق النزاع للقوات المشتركة العربية للقيام بمهام حفظ األمن

ث لوزير الخارجية األمريكي )هنري كيسنجر( إلى شـبكة )أي . بـي . سـي( وفي حدي
األمريكية ، قال : يبدو أننا نتحدث عن لبنان موحد وتحت سيطرة الحكومـة اللبنانيـة ، لكنـه 
أوضح أن أفضل طريقة للعمـل هـو سـيطرة سـورية علـى الشـمال الشـرقي مـن لبنـان ))ونفـوذ 

يطرة مســيحية فــي المنــاطق حــول بيــروت ووســطها((،  إســرائيل فــي الجنــوب اللبنــاني(( ، وســ
ورأى بــأن هــذا يــؤدي إلــى فــك االرتبــاط بــين القــوى المتنازعــة ويوقــف التنــافس فيمــا بينهــا ، 
وقال بأن الوضع في لبنان قد تغير ، وعزا هذا التغيير إلى الوجود الفلسطيني الـذي ــــ علـى 

تمـوز أن  22لبنـان(( ، وقـال كيسـنجر فـي  حد قولـه ـــــ ))هـدم التـوازن الـدقيق لالسـتقرار فـي
المشـكلة األساســية فــي لبنــان هــي أن التــوازن التقليــدي بــين المســيحيين والمســلمين فــي لبنــان 

                                                 

حزيران  22( في 122؛  جريدة الشعب ، العدد ) 1976زيران ح 22( في 32701( جريدة األهرام ، العدد )1)
1976  . 

؛ زين العابدين ، مأساة المخيمات الفلسطينية في  1976حزيران  23( في 123( جريدة الشعب ، العدد )2)
 .65لبنان ، الجزء األول ، ص 

اعدًا لوكيل وزارة الخارجية ( دبلوماسي أمريكي ، عين سفيرًا للواليات المتحدة لدى تونس ، كما ُعّين مس3)
األمريكية للشؤون األفريقية ، وقضى سنوات عدة مسؤواًل في وزارة الخارجية عن المكتب المختص بالعالقات مع 

 لبنان والدول العربية . 
 . 1976حزيران  23( في 123( جريدة الشعب ، العدد )4)
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قــد بــدأ ينهــار بســبب ))تزايــد النفــوذ الفلســطيني هنــاك(( ، وعلــى مــا يبــدو أن وزيــر الخارجيــة 
و)إســــرائيل( ، مــــع  األمريكــــي )هنــــري كيســــنجر( قــــد عمــــل علــــى تقســــيم لبنــــان بــــين ســــورية

االحتفاظ بــــ )كيان ماروني( حول مدينة بيروت وفي منطقة جبل لبنان ، فقـد نجـح فـي أخـذ 
موافقــة األمريكــان و )إســرائيل( والموارنــة علــى دخــول القــوات الســورية إلــى لبنــان ، وهــذا مــا 

فــي شــهادة لهــا :  1974أكدتــه ســكرتيرة كيســنجر التــي عملــت فــي مكتبــه حتــى أواخــر عــام 
))إن كيسنجر هو صاحب مخطط تمزيق العـالم العربـي ، وضـرب المنطقـة بعضـها بـبعض 

 .(1) والعمل على استنزاف قواها الذاتية واإلعداد لتقسيم وحدتها الجغرافية((
 : الخاتمة

 من خالل ما تقدم ، يمكن التوصل إلى عدد من االستنتاجات :
ـــ أن السياســة اإلســرائيلية تجــاه لبنــان تمثلــت ب ك مــال سياســتها التوســعية والمتمثلــة بالســيطرة ــ

ـــل  ـــان ، والمتمث ـــدائر فـــي لبن ـــك مـــن خـــالل اســـتغالل الصـــراع ال ـــاه ، وذل علـــى األرض والمي
، واستغالل ذلك من أجل العمـل علـى  1976بدخول القوات السورية إلى لبنان في حزيران 

ان إمـــا بشـــكل غيـــر القضـــاء علـــى البنيـــة السياســـية والعســـكرية للمقاومـــة الفلســـطينية فـــي لبنـــ
مباشـــر مـــن خـــالل إثـــارة النزاعـــات والمشـــاكل مـــا بـــين القـــوات الســـورية والقـــوات الفلســـطينية 
الموجــودة علــى األرض اللبنانيــة ، أو مــن خــالل التــدخل العســكري اإلســرائيلي المباشــر فــي 
جنــوب لبنــان للقضــاء علــى المقاومــة الفلســطينية هنــاك وتــأمين )إســرائيل( لحــدودها الشــمالية 

 ع لبنان.م
ـــ عملــت )إســرائيل( علــى جــر القــوات الســورية بطريقــة غيــر مباشــرة للمشــاركة فــي الحــرب  ــ
شــغالها عــن  األهليــة اللبنانيــة ، وكــان هــدفها تــوريط الحكومــة الســورية فــي تلــك الحــرب ، وا 

 قضية الجوالن المحتلة من قبل )إسرائيل(.
حــدة األمريكيــة و)إســرائيل( ، واســتند بــين الواليــات المت يـــــ ظهــر جليــًا التحــالف االســتراتيج

ذلــــك التحـــــالف علـــــى مرتكـــــزات السياســـــة الخارجيــــة األمريكيـــــة حيـــــال الصـــــراع العربـــــي ـــــــــ 
اإلســـــرائيلي ، والمتمثـــــل بـــــالرفض التـــــام للمقاومـــــة الفلســـــطينية فـــــي جنـــــوب لبنـــــان والتواجـــــد 
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رافيـًا تعـول عليهـا الفلسطيني هناك ، وعّدت الواليـات المتحـدة )إسـرائيل( مرتكـزًا سياسـيًا وجغ
 في المنطقة العربية وبخاصة في لبنان وسورية .

ـــــ تبين أن الواليات المتحدة بتأييدها للسياسة اإلسرائيلية فـي لبنـان كانـت تهـدف إلـى تعميـق 
ــادة حــدة التناقضــات الداخليــة والــذي وســعه أكثــر  الخــالف اللبنــاني الســوري مــن جهــة ، وزي

ــة مــن عــدم التــوازن بــين الطوائــف اللبنانيــة مــن المخطــط األمريكــي ـــــ اإلســرائ يلي لخلــق حال
جهــــة ، وجعــــل الوجــــود الســــوري والفلســــطيني فــــي لبنــــان عامــــل مــــؤثر وفاعــــل فــــي خلــــق 
التناقضـــات والتجاذبـــات الطائفيـــة بـــين اللبنـــانيين وال ســـيما خلـــق نـــوع مـــن االنقســـام الـــداخلي 

والوجــود العســكري الســوري فــي   اللبنــاني )حكومــة وشــعبًا( حــول التنظــيم الفلســطيني المســلح
لبنــــان ، والــــذي أّمــــن إلســــرائيل فيمــــا بعــــد بتضــــييق الخنــــاق علــــى الالجئــــين الفلســــطينيين 
والمقاومــــة الفلســــطينية فــــي لبنــــان ومــــن ثــــم تســــهيل عمليــــة التــــدخل اإلســــرائيلي )السياســــي 

اني والثـ 1978والعسكري( في لبنان والذي تجسد بعمليتين عسـكريتين فـي لبنـان أولهـا عـام 
 والتي انتهت بطرد الفلسطينيين نهائيًا من لبنان.   1982باجتياح األراضي اللبنانية عام 
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The Israeli - American Policy towards the Intervention of the 

Syrian military forces To Lebanon in 1976 

Dr.Jassim Muhammad Khudair 

 

Abstract 

This research paper tackles one of the important aspects of 

the civil war that broke out in Lebanon in 1975 represented by the 

intervention of the Syrian military troops to the Lebanese lands in 

1976 and the joint Israeli-American policy towards it. Although the 

Syrian government worked hard to put an end to this war and tried 

all the possible means to confront the Israeli   ambitions in the 

Lebanese lands and waters. After the failure of all the political and 

diplomatic intermediaries to stop the war, the Syrian government 

had to resort to the military solution to stand affront the strategic 

Israeli danger which aimed at starting conflicts in Lebanon so as to 

divide it into sectors and thereafter ignite tension and conflicts 

between the Lebanese and the Palestinians. 
  

 

  


