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نشــرة نصــف شــهرية تصــدر عــن مركــز دمشــق 
بالعــرض  تتنــاول  »مــداد«  والدراســات  لألبحــاث 
أهــم ماينشــر فــي مراكــز الدراســات اإلســرائيلية 
اجتماعيــً  اقتصاديــً،  سياســيً،  ســورية  حــول 

وعســكريً.

حول
 اإلصدار

عن
مداد

مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
وقضايــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والشــؤون  العاّمــة  بالسياســات  ُتعنــى 
العلــوم السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة 
)نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة،  والعســكرية 
المســتقبلية/ بالدراســات  عنايتهــا  إلــى  باإلضافــة  وتطبيقــّي(، 
االستشــرافية، وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا الّراهنــة، ومتابعــة 
فاعلــي السياســة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقــد 
والخيــارات  والبدائــل  المحتملــة  التداعيــات  واســتقصاء  والتقييــم، 

حيالهــا. الممكنــة 

تحسين الحلبي
وحدة الدراسات اإلسرائيلية
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ــة االســترشافية  ملوضــوع  ــو  يف هــذه الورق ــرا بينغي ــرى د. أوف      ت

ــش  ــه داع ــذي حقق ــع ال ــذ التوس ــه »من ــرزاين أن ــل لل ــم إرسائي دع

ــح  ــد مبن ــل بشــكل متزاي ــادة إرسائي ــب ق ــام 2014، طال ــف ع يف صي

األكــراد الحــق باالســتقالل يف إقليــم كردســتان، وكان مــن بــن هــؤالء 

القــادة رئيــس الحكومــة الســابق شــمعون برييــز ورئيــس الحكومــة 

ــح  ــذي أصب ــة أڤيغــدور ليرمــان ال ــر الخارجي الراهــن نتنياهــو ووزي

اآلن وزيــراً للدفــاع، وازدادت هــذه الترصيحــات الداعمــة أكــر فأكــر 

عندمــا أعلــن قــادة األكــراد قرارهــم بإجــراء اســتفتاء عــى االســتقالل 

يف 25 أيلــول 2017. ويف ذلــك اليــوم قــام األكــراد فعــالً برفــع أعــالم 

ــة  ــى العالق ــزي ع ــري رم ــة كتعب ــالم الكردي ــب األع ــل إىل جان إرسائي

ــة  ــت الدول ــل كان ــراق. فإرسائي ــتان الع ــم كردس ــل وإقلي ــن إرسائي ب

ــة  ــة الداعم ــكل الدول ــى ش ــا ع ــري تقدميه ــي كان يج ــدة الت الوحي

ــدم ذخــرية  ــام ق ــي الع لالســتقالل الكــردي. وهــذا املوقــف اإلرسائي

ــة  ــكل مــن يرغــب برفــض رشعيــة حركــة االســتقالل الكردي ــة ل هائل

وشــيطنتها، وتصويــر األكــراد بصفتهــم خونــة، وإظهــار مســعود 

الــرزاين كألعوبــة بيــد الصهيونيــة، وكذلــك تصويــر االســتفتاء كوعــد 

ــة  ــه محاول ــدة، ووصــف الدعــم اإلرسائيــي بأنّ بخلــق إرسائيــل جدي

ــرراً  ــي أيضــاً م ــف اإلرسائي ــل الكــرى. وأعطــى املوق إلنشــاء إرسائي

ــا  ــاً للتحالــف الــذي تشــكل برسعــة فائقــة بــن العــراق وتركي إضافي

ــدم باتجــاه االســتقالل الكــردي. ــاط أي تق ــران، إلحب وإي

     وكانــت لغــة التهديــد التــي تبناهــا قــادة هــذه الــدول ال تــرك 

أي مجــال للشــك بنواياهــم، مبوجــب مــا أعلنــه نــوري املالــي نائــب 

رئيــس الدولــة العراقــي جازمــاً قبــل أيــام مــن إجــراء االســتفتاء: )لــن 

نســمح بتأســيس إرسائيــل ثانيــة يف العــراق(. وكانــت هــذه العبــارة 

تكــراراً لكلــات زعيــم عراقــي حــذر فيهــا مــن خلــق إرسائيــل ثانيــة 

ــاعدة  ــدم املس ــل تق ــت إرسائي ــا كان ــتينيات عندم ــراق يف الس يف الع

العســكرية لألكــراد، يف رصاعهــم مــع الحكومــة املركزيــة يف بغــداد.

     أمــا الرئيــس الــريك أردوغــان الــذي ال يضيــع فرصــة لتأكيــد 

معاداتــه للســامية وإلرسائيــل، فقــد أرسع بشــوق إىل الحديــث عــن 

الترصيحــات اإلرسائيليــة فاتهــم املوســاد باملشــاركة يف االســتفتاء، 

ــتقلة  ــة مس ــم دول ــن حل ــتيقاظ م ــة إىل االس ــادة الكردي ــا القي ودع

ــط  ــع خرائ ــا توزي ــرى يف تركي ــل. وج ــوى إرسائي ــد س ــا أح ال يدعمه

إلرسائيــل الكــرى ككيــان متتــد حدودهــا مــن ســاحل مــرص إىل 

الخليــج وباندمــاج »كردســتان الكــرى« داخلهــا. وخــرج األتــراك 

أنقــرة ضــد  يف  اإلرسائيليــة  الســفارة  أمــام  للتظاهــر  القوميــون 

االســتفتاء وحــذروا مــن خلــق إرسائيــل الثانيــة، وقالــوا: إنهــم كانــوا 

ــي يف  ــن ســنة. وكــرر خامنئ يحــذرون مــن هــذا الخطــر طــوال ثالث

قمــة مــع أردوغــان العبــارة نفســها حــن قــال: إن »أمريــكا وإرسائيــل 

هــا املســتفيدتان مــن االســتفتاء وتحــاوالن إقامــة إرسائيــل جديــدة 

يف املنطقــة«. وبعــد وقــت قصــري مــن اســتعادة مدينــة كركــوك مــن 

األكــراد يف 2017/10/16 أعلــن محمــد غولباغــاين أن » الواليــات 

ــم  ــة يف إقلي ــل ثاني ــي تؤسســان إرسائي ــا ل ــل تآمرت املتحــدة وإرسائي

كردســتان، لكــن تعليــات القائــد األعــى وتضحيــة الجــرال ســلياين 

أوقفــت هــذه املؤامــرات ومســاراتها وأصبحــت كركــوك محــررة دون 

ــم  ــف إقلي ــاً يف وص ــريب أيض ــالم الع ــارك اإلع ــرة دم«. وش ــة قط إراق

ــل. ــوأم إرسائي ــل العــراق« أو بت كردســتان العــراق بـــ »إرسائي

     وتضيــف أوفــرا بينغيــو يف ورقتهــا متســائلًة: »كيــف تعامــل 

ــراد  ــادة األك ــأ ق ــًة: »  لج ــات؟ » و مجيب ــذه االتهام ــع ه ــراد م األك

إىل صمــت أصــم وهــذا مــا عكــس وجــود اضطــراب كبــري، فالرئيــس 

ــل  ــع إرسائي ــة م ــات الرسي ــديس العالق ــد مهن ــذي كان أح ــرزاين ال ب

وجــد نفســه يف فــخ: فََقــد أَِمــَل أن يــؤدي موقــف إرسائيــل )اعرافهــا( 

ــريات  ــن التأث ــَق م ــب آخــر قَلِ ــن جان ــريب، وم ــي وغ ــد أمري إىل تأيي

املــرة مــن دعــم إرسائيــل العلنــي بــن أعدائــه، ولذلــك بــذل جهــده 

ــل  ــرة إرسائي ــد مجاه ــب بع ــة والذن ــن اإلدان ــه م ــص نفس ــي يخل ل

بدعــم االنفصــال. وباملقابــل حــاول املفكــرون األكــراد صــد الهجــوم 

ــه  ــي ورأى في ــم اإلرسائي ــى الدع ــة ع ــرد بإيجابي ــم بال ــام بعضه فق

ــرياً، لكنهــم يف الوقــت نفســه وجهــوا النقــد للعــامل  آخــرون رضراً كب

العــريب واإلســالمي بســبب عدائــه لهــدف األكــراد باالســتقالل، وتبنــى 

الروفيســورة أوفــرا بينغيــو تَُعــدُّ إحــدى أهــم املتخصصــات يف شــؤون األكــراد يف مركــز دايــان للدراســات االســراتيجية التابــع لجامعــة تــل أبيــب ولهــا كتــب ودراســات كثــرية يف كل مــا يتعلــق 

بقــادة األكــراد وعالقتهــم بإرسائيــل وهــي يهوديــة ولــدت مــع والديهــا يف حلب-ســورية قبــل انتقالهــم اىل أوروبــا بعــد الحــرب العامليــة األوىل ثــم اىل ارسائيــل.
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جميــع هــؤالء املفكريــن لهجــة االعتــذار والدفــاع... وكتــب أحدهــم 

بــأن إدانــة األكــراد كإرسائيــل ثانيــة، يشــكل ازدراء للحركــة القوميــة 

الكرديــة وتجاهــالً للكفــاح األســاِس لألكــراد الــذي مــى عليــه مئــة 

عــام. وأكــد آخــر أن األكــراد حصلــوا عــى وعــد بدولــة قبــل وقــت 

طويــل مــن تأســيس إرسائيــل، وأن الحلــم الكــردي باالســتقالل 

ــل«. ــع إرسائي )االنفصــال( ليــس مــن صن

ــاق  ــرض النف ــاب ع ــض الكت ــاول بع ــه: » ح ــو أنَّ ــت بينغي      وأضاف

ــراً يف  الكامــن يف املعارضــن املعاديــن لألكــراد، وذكــروا أنَّ فاعلــن كُ

العــامل العــريب كلــه وكذلــك إيــران يديــرون أعــاالً مــع إرسائيــل، وأن 

علــم إرسائيــل يرفــرف عندهــم، ورغــم ذلــك يضايقــون عــدداً قليــالً 

مــن الشــبان األكــراد واملتحمســن الذيــن رفعــوا األعــالم اإلرسائيليــة 

ــون  ــة يقيم ــدول العربي ــاء ال ــرون أن زع ــتفتاء. ورأى آخ ــاء االس أثن

ــا.  ــم به ــائل إعالمه ــدد وس ــا تن ــل، بين ــع إرسائي ــة م ــات رسي عالق

ويضيــف هــؤالء أن تركيــا بشــكل خــاص تتفــوق عــى الجميــع 

ــات  ــت عالق ــام 1949، وأقام ــذ ع ــل من ــت بإرسائي ــي اعرف ــي الت فه

اســراتيجية مكثفــة معهــا ومــع ذلــك أعربــت عــن صدمتهــا تجــاه أي 

ــل«. ــراد وإرسائي ــن األك ــات ب عالق

ــابات  ــرى أن: »الحس ــي ف ــف اإلرسائي ــو إىل املوق ــل بينغي      وتنتق

اإلرسائيليــة )التــي تدفــع إىل العالقــات مــع األكــراد( تنبــع مــن 

ــة ال  ــل وأخالقي ــانية؛ ب ــراتيجية إنس ــة اس ــل تاريخي ــة عوام مجموع

ــك  ــه إىل أن تل ــن التنبي ــد م ــال ب ــا، ف ــل هن ــا بالتفاصي ــن وضعه ميك

ــام  ــن ع ــراق م ــراد الع ــع أك ــل م ــا إرسائي ــة أقامته ــات الرسي العالق

1965 حتــى عــام 1975. ويف هــذا الســياق مل يحصــل أي تغــري كبــري يف 

األهــداف االســراتيجية اإلرسائيليــة، ففــي تلــك الســنوات كان الهــدف 

اإلرسائيــي هــو كــرس العزلــة اإلقليميــة عــن إرسائيــل، وتشــكيل 

تحالــف مــع أي كيــان إثنــي قومــي مبوجــب عقيــدة الجــوار املحيــط 

ــد  ــا ديڤي ــي وضعه ــريي( Periphery Doctrine الت ــرب )البريف بالع

ــراق  ــاف الع ــل هــو إضع ــاين إلرسائي ــدف الث ــون، وكان اله ــن غوري ب

ــل. ويف  ــد إرسائي ــرب ض ــام إىل ح ــى االنض ــدرة ع ــن الق ــا م ومنعه

ــارص اإلســالمويّة  ــة العن ــا هــذا أصبحــت األهــداف هــي محارب يومن

ــران  ــة إي ــة مجابه ــر أهمي ــكل أك ــش« وبش ــل: »داع ــة، مث املتطرف

ــورية«. ــاه س ــعها باتج وتوس

     وتعــود بينغيــو وتتســاءل: »ومــاذا قــدم الدعــم اإلرسائيــي الحــايل 

لألكــراد وهــل لبــى توقعاتهــم؟« وتجيــب: » لقــد لعــب الدعــم 

اإلرسائيــي دوراً كبــرياً يف مراحــل مــا قبــل االســتفتاء وأثنــاء إجرائــه، 

ورفــع معنويــات األكــراد مــن خــالل مســاعدتهم عــى الشــعور بأنهــم 

ليســوا وحدهــم يف رصاعهــم العــادل. ومــع ذلــك اتضــح أن لألكــراد 

توقعــات غــري واقعيــة مــن إرسائيــل، تحديــداً يف مــا يتعلــق بآمالهــم 

االســتقالل  مبــدأ  بدعــم  األمريكيــة  اإلدارة  تقنــع إرسائيــل  بــأن 

ــأن تقــوم القــوات املســلحة  )االنفصــال( الكــردي. وكان لهــم أمــل ب

ــن  ــا الحالت ــة ويف كلت ــت الحاج ــا دع ــاعدتهم إذا م ــة مبس اإلرسائيلي

ــف  ــري موق ــل مل تنجــح بتغي ــرة. فإرسائي ــل مري ــة أم ــن خيب ــوا م عان

واشــنطن تجــاه االســتفتاء، فالواليــات املتحــدة مل تقــف ضــد إجــراء 

االســتفتاء فقــط؛ بــل وقفــت إىل جانــب حكومــة بغــداد يف النــزاع بن 

األكــراد والعــراق. وتخلــت واشــنطن عــن األكــراد وتركتهــم ملصريهــم 

ــوا يعــدون حلفــاء موالــن للواليــات املتحــدة.«  رغــم أنهــم كان

     وتضيــف بينغيــو: »وعندمــا اندلعــت اشــتباكات بعــد االســتفتاء 

 ، ــيٍّ ــري واقع ــوٍر غ ــن منظ ــُرٌ م ــراٌد كُ ــع أك ــل، توق ــداد وأربي ــن بغ ب

ــة ملســاعدتهم يف صــد  أن إرسائيــل سرســل طائراتهــا أو قواتهــا الري

الهجــوم العراقــّي، رغــم أنــه ليــس لــدى إرسائيــل أّي ممــر بــرّي إىل 

اإلقليــم الكــردي. وشــكل ذلــك تكــراراً لخيبــة األمــل الشــديدة التــي 

تلقاهــا األكــراد عــام 1975 حــن تخــى عنهــم األمريكيــون، وتوجــب 

ــر  ــل للمم ــدان إرسائي ــم وفق ــاعداتها له ــاف مس ــل إيق ــى إرسائي ع

ــاق  ــة )مبوجــب اتف ــن األرايض اإليراني ــراد م ــم األك األريض نحــو إقلي

ــود  ــة عق ــوال أربع ــة ط ــرة الثاني ــذا، وللم ــداد(. ه ــران وبغ ــاه إي ش

يتــم إحبــاط آمــال األكــراد فلــم يتســبب الدعــم اإلرسائيــي بالــرر 

ــري  ــف غ ــرراً لتحال ــدم م ــدأ يق ــل ب ــط؛ ب ــراد فق ــري لصــورة األك الكب

مقــدس معــاٍد لألكــراد مــن إيــران وتركيــا والعــراق. ورغــم ذلــك مــا 

زال أكــراٌد كُــُرٌ يقــدرون حقيقــة أن إرسائيــل كانــت الدولــة الوحيــدة 

ــة:  ــو قائل ــت بينغي ــم«. واختتم ــم يف رصاعه ــت إىل جانبه ــي وقف الت

ــاورة أن  ــدول املج ــردي لل ــم الك ــالم اإلقلي ــد استس ــة أك »ويف النهاي

ــك ال  ــع ذل ــب، وم ــت قري ــأ يف أي وق ــن تنش ــدة ل ــل الجدي إرسائي

ميكــن لإلنجــازات الكبــرية التــي حققهــا األكــراد يف العقديــن املاضيــن 

أن متحــى بســهولة كــا أن حقيقــة وجــود 92% ممــن صوتــوا يف 

االســتفتاء لصالــح االســتقالل، ســتظل تلهــم التطلعــات الكرديــة مــن 

ــر مصريهــم القومــي«. أجــل تقري
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التحليل واالستنتاج:

     تكشــف د. أوفــرا بينغيــو يف هــذا البحــث ويف دراســاتها حــول 
ــراد  ــادة األك ــع ق ــة م ــريي( اإلرسائيلي ــدة الريف ــق )عقي ــراتيجية تطبي اس
منــذ عــام 1962، عــن أهــداف إرسائيــل املعــدة الســتغالل املكونــات 
اإلثنيــة أو الطائفيــة واملذهبيــة، وتســخري قادتهــا إلنشــاء حــركات انفصالية 
ــات عــى االنفصــال، وشــن  ــف واإلثني ــض هــذه الطوائ ــن خــالل تحري م
ــي يعيشــون  ــدول الت ــة يف ال ــات املركزي الحــروب املســلحة ضــد الحكوم
ــالف  ــن االخت ــر ع ــض النظ ــي بغ ــيجها الوطن ــن نس ــن م ــا كمواطن فيه

ــي. ــي أو اإلثن ــي أو املذهب الدين
     ويثبــت ضمنيــاً يف هــذا البحــث، أن هنــاك شــعوراً وطنيــاً عامــاً وقوميــاً 
يف العــراق وســورية وبقيــة بلــدان الــرشق األوســط العربيــة واإلســالمية، 
ــل أو  ــة مــن هــذا الوطــن بإرسائي ــاط ألي فئ ــة أو ارتب ــأي عالق ــل ب ال يقب
قبولهــا لحايتهــا أو دعمهــا، فهــي اعرفــت أن الدعــم العلنــي الســيايس 
اإلرسائيــي النفصــال إقليــم كردســتان عــن العــراق، ألحــق أرضاراً بســمعة 
األكــراد  بــن العــرب، وجعــل هــذا املــرشوع ينقلــب ضــد مصلحــة األكــراد  
ــة يف  ــده املصلحــة اإلرسائيلي ــذي تري ودون أن يحقــق النجــاح الشــامل ال

رصاعهــا وتطلعاتهــا التوســعية مــع الجــوار العــريب لفلســطن.
     ويســتخلص مــن لغــة )خيبــة األمــل( اإلرسائيليــة وخيبــة أمــل القــادة 

الذيــن تعاونــوا معهــا منــذ عــام 1962 يف شــال العــراق:
أوالً- أن كل العالقــات التــي أقامتهــا املخابــرات اإلرسائيليــة )املوســاد( 
ــادة  ــع ق ــام 1962 م ــذ ع ــة )يس آي أي( من ــرات األمريكي ــا واملخاب وغريه
ــن يف  ــراد العراقي ــد األك ــرزاين، لتجني ــى ال ــم مصطف ــراد ويف مقدمته األك
ــة وجيشــها، مل تحقــق أهــداف  ــة املركزي ــات مســلحة ضــد الحكوم عملي
إرسائيــل وأهــداف هــؤالء القــادة بعــد أن ســقط مــن الطرفــن العراقــي 
والكــردي ضحايــا كثــريون طــوال أكــر مــن عــرش ســنوات مــن االشــتباكات 
والعمليــات املســلحة )1962-1975(، إىل أن جــرى التوقيــع عــى اتفاقيــة 
الجزائــر التــي أوقفــت اســتخدام املوســاد اإلرسائيــي وشــاه إيــران لألكــراد 
ضــد الحكومــة العراقيــة، ومل تنجــح خطــة إرسائيــل إلشــغال العــراق 
ــن  ــي م ــش العراق ــع الجي ــن من ــت م ــك الوق ــراد يف ذل ــع األك ــرب م بح
ــم أن  ــوالن، رغ ــة الج ــى جبه ــام 1973 ع ــن ع ــرب ترشي ــاركة يف ح املش
ارسائيــل كانــت تقــوم بتدريــب وتســليح قــادة األكــراد طــوال الســنوات 
الســابقة لحــرب ترشيــن لتحقيــق هــذا الهــدف الــذي اعرفــت بوجــوده 

ــي. ــو يف دراســتها هــذه بشــكل علن بينغي
ثانيــاً- أن تجربــة القــادة األكــراد التــي منيــت بالهزميــة يف شــال العــراق، 
يجــب أن تشــكل درســاً صارخــاً وواضحــاً لبعــض قــادة األكــراد يف شــال 
رشق ســورية. فالواضــح حتــى اآلن أنهــم يوافقــون عــى أن تدعمهــم 
واشــنطن، وترســل لهــم الســالح وتقــدم التدريــب والحايــة لهــم يف 
األماكــن املوجــودة فيهــا عــى األرايض الســورية، لكــن الجميــع يعــرف أن 
أي مجموعــة مســلحة مذهبيــة أو إثنيــة يف دولــة عربيــة تقــدم واشــنطن 

الدعــم العســكري والحايــة العســكرية لهــا ال ميكــن إال أن تــرى إرسائيــل 
يف هــذه املجموعــة مصلحــة لهــا طاملــا أن الجميــع يعلــم بــأن املصلحــة 
األمريكيــة واإلرسائيليــة، يتأكــد تكاملهــا دومــاً ملصلحــة الجانبــن األمريــي 
ــل يف  ــكا وإرسائي ــن أمري ــاً ب ــيقاً قوي ــرض تنس ــا ف ــذا م ــي، وه واإلرسائي
موضــوع دعــم قــادة أكــراد العــراق منــذ البدايــة، وهــذا مــا ذكرتــه بينغيو 
ــد انفصــال  ــة تخلــت عــن تأيي يف بحثهــا حــن اعرفــت أن االدارة األمريكي
اقليــم كردســتان عــن العــراق يف هــذه الظــروف، رغــم أن ارسائيــل رفضــت 
هــذا املوقــف األمــرييك، وهــذا يعنــي أن اإلدارة األمرييكيــة خذلــت القــادة 
األكــراد العراقيــن بعــد 55 ســنة مــن توظيفهــا لهــم مــن أجــل تحقيــق 
ــة  ــة يف بداي ــا جــرى مــع بعــض األطــراف اللبناني هــذا الهــدف! وهــذا م
ــوى  ــد الق ــرك ض ــي مش ــيق أمريي-إرسائي ــر تنس ــن ظه ــات ح الثانين
ــزب  ــع ح ــان م ــوري يف لبن ــكري الس ــود العس ــة والوج ــة اللبناني الوطني
ــم  ــارون ومناحي ــع ش ــاً م ــزب علن ــادة الح ــض ق ــاع بع ــب، واجت الكتائ
بيغــن أثنــاء وبعــد االجتيــاح اإلرسائيــي للبنــان عــام 1982،ثــم انســحبت 
الوحــدات العســكرية الغربيــة التــي أرســلتها واشــنطن لحايــة مرشوعهــم 

مــن بــريوت .
ــادة  ــرت أن ق ــة حــن ذك ــه الدراســة اإلرسائيلي ــا أشــارت إلي      وهــذا م
أكــراد العــراق، كانــوا يتوقعــون أن ترســل إرسائيــل طائراتهــا وقواتهــا الرية 
ــش  ــا الجي ــا حارصه ــال عندم ــرشوع االنفص ــم م ــوك، ودع ــة كرك لحاي
العراقــي وحــارص إقليــم كردســتان نفســه أيضــاً  ولكنهــا مل تفعــل ؟! 
فإرسائيــل ال يهمهــا يف النهايــة ســوى مصلحتهــا االســتعارية االســتيطانية 
للهيمنــة عــى املنطقــة، وقــد فشــلت يف شــال العــراق مرتــن، وفشــلت 
يف  الســورية  والقــوات  اللبنانيــة  املقاومــة  أســقطت  حــن  لبنــان  يف 
لبنــان اتفــاق 17 أيــار 1983 لعقــد )ســالم( بــن حكومــة بشــري الجميــل 
وإرسائيــل، رغــم أن الجيــش اإلرسائيــي كان يف ذلــك الوقــت يحتــل بأكــر 

ــة؟!  ــوات األرايض اللبناني ــن الق ــاً م ــن خمســن ألف م
     كــا مل تتمكــن الواليــات املتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا، مــن 
تحقيــق هــذا الهــدف حــن أرســلت وحــدات عســكرية لحايــة االحتــالل 
اإلرسائيــي عــام 1983، لحايــة مــرشوع  اتفــاق الســالم  املعــّد بــن 
إرسائيــل واألحــزاب اللبنانيــة الحليفــة للواليــات املتحــدة، إلخــراج الجيــش 
الســوري مــن لبنــان، ونــزع أســلحة املقاومــة املتحالفــة مــع ســورية، فقــد 
تعــرض قــوات املارينــز األمريكيــة لعمليــة تفجرييــة يف بــريوت يف 23 -10-

1983، تســببت مبقتــل 241 مــن جنــود املارينــز خــالل ســاعة، وتعرضــت 
وحــدات الكومانــدوس الفرنســية لعمليــة ماثلــة، تســببت مبقتــل 50 مــن 
هــذه الوحــدات خــالل ســاعة أيضــاً، فقــررت واشــنطن وباريــس ولنــدن 
ورومــا ســحب قواتهــا بعدأشــهر قليلــة مــن انتشــارها يف لبنــان  يف شــباط 

1984 وتــم احبــاط تقســيم لبنــان وعقــد اتفاقيــة ســالم مــع ارسائيــل .
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