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  يوميات احلرب اإلسرائيلية يف لبنان
  )1982ديسمبر / كانون األول -يونيو / حزيران(

  
 

  احملتويات
  

  صفحة    
 xi    قديمت

  
  1  الوقائع وردات الفعل  -االجتياح اإلسرائيلي   :مقدمة

  3  مقدمات احلرب   :أوالً
  6  استراتيجية شارون الكبرى  :ثانياً
  9  موازين القوى   :ثالثاً
  10  طة الهجوم ونقاط التمركز خ  :رابعاً

  11  أ ـ اخلطة الهجومية لقيادة املنطقة الشمالية   
  12  ب ـ اخلطة الهجومية لقيادة قوات البقاع   

  13  إسرائيل تعلن احلرب   :خامساً 
  19  احلرب وردات الفعل داخل إسرائيل ويف املناطق احملتلة  :سادساً 

  20  أ ـ املعارضة داخل اجليش   
  21  ارضة الشعبية ب ـ املع  
  23  ج ـ الكنيست واحلرب   
  24  د ـ احلرب وعرب فلسطين احملتلة   

  
 31   مقاالت خمتارة

  33   أتوقع للجيش اإلسرائيلي إقامة طويلة يف لبنان: هيرتسوغ  ـ
  35   مقابلة االسبوع مع عضو الكنيست يتسحاق رابين  ـ
  37  ضباب املعركة يف قاعة اجللسات  ـ
  خروج السوريين : "شلومو غازيت، رئيس االستخبارات العسكرية سابقاً ) تياطاح(اللواء   ـ

   "من لبنان ليس بالضرورة خطوة إيجابية بالنسبة إىل إسرائيل
  

39  
  42   مقابلة خاصة مع أريئيل شارون وزير الدفاع  ـ

  45  أهوال خميم عين احللوة   ـ 
  47  "الورطة"ما السبيل إىل اخلروج من : فشل التصور يف لبنان  ـ
  49   عرب املناطق ما بعد الصدمة  ـ
  54   بالطريقة السياسية  ـ
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  57  ليس لدى ريغان عقدة فلسطينية : آرنس  ـ
  60  حرب الالخيار أم حرب اخليار   ـ
  62   "حرب الالخيار أم حرب اخليار"رئيس حزب العمل يرد على مقال رئيس احلكومة : رد على مناحم بيغن  ـ
  65  سياسة الواليات املتحدة يف أزمة لبنان ": بروفيل منخفض"  ـ
  74  " سالمة اجلليل"االحتاد السوفياتي وحرب : مهادنة صمت  ـ
  83  كلنا سفاحون   ـ
  84  ون امليكافيليون املبتدئ  ـ
ل جديد لشعب إسرائي يف حرب لبنان وضع يف االختبار مفهوم استراتيجي ): 1(من التعايش إىل السيطرة   ـ

  من دون طرحه لنقاش عام أو مهني
  

85  
  88  نابليون أم لعبة بالون ): 2(من التعايش إىل السيطرة   ـ
  90  السمات العسكرية: حرب سالمة اجلليل  ـ
  96  ج من لبنان؟ ومن يريد حقاً اخلر  ـ
  

 99    يوميات احلرب

  101    1982يونيو / حزيران
  107     1982يوليو / تموز

  114    1982أغسطس / آب
  122    1982سبتمبر / أيلول

  133    1982أكتوبر / تشرين األول
  138    1982نوفمبر / تشرين الثاين
  143     1982ديسمبر / كانون األول

  
  153    وثائق

  155   "سالمة اجلليل"نص بيان احلكومة اإلسرائيلية عن عملية : 1الوثيقة رقم   ـ
  155  6/6/1982 األحدنص رسالتي ريغان وبيغن يوم : 2الوثيقة رقم   ـ
  ، 8/6/1982يف خطابي بيغن وبيرس أمام الكنيست امللتئم بتاريخ  أهم ما جاء: 3الوثيقة رقم   ـ

  صوتاً  94يف اجللسة التي حازت خاللها احلكومة على الثقة بأكثرية 
  

156  
  157   بنان، معلناً أول وقف إلطالق النار يف ل11/6/1982بيان احلكومة بتاريخ : 4الوثيقة رقم   ـ
  158   8/7/1982قرار اللجنة التنفيذية للمؤتمر اليهودي العاملي اجملتمعة يف باريس بتاريخ : 5الوثيقة رقم   ـ

 


