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  *حايك غنوة: إعداد
  املدنية اإلصابات

  لبنان يف اإلسرائيلية بالنيران
  ) **2006 يوليو/تموز 12 – 2000 مايو/أيار 25(

   
 25 الفترة خالل وذلك قتلى، 8و جريحاً  23 اإلسرائيلي العنف جرّاء اللبنانية لإلصابات اإلجمايل العدد بلغ
 إىل يؤتى التي احلوادث، هذه عن املعلومات من قليل إالّ  لنا يتوفر وال. 2006 يوليو/تموز 12 – 2000 مايو/أيار

 من بدورها واملستقاة األمن، جملس إىل املرفوعة املتحدة لألمم العام األمين تقارير يف عابرة بصورة ذكرها
  .اللبناين اجلنوب يف األرض على الوضع عن اليونيفيل تقارير

 عن أسفرت التي احلوادث أكثر كانت ،2000 مايو/أيار 25 يف اللبناين اجلنوب من اإلسرائيلي االنسحاب بعد
 بوابة موقعي من احلدود عبر ترمى كانت أشياء على اإلسرائيلية بالردود املتعلقة تلك هي تكراراً املدنيين إصابة
 بعد األولين الشهرين خالل أصيبوا الذين املتظاهرين أعداد كانت). احلولة شرقي( عباد الشيخ وتلة فاطمة

 كانون يف. األردنية اجلنسية يحملون منهم أربعة متظاهرين، ستة على النار أطلقت يوم األكبر هي االنسحاب
 بندقية وصوبوا مفرقعات أطلقوا أن بعد عباد الشيخ تلة يف آخرين متظاهرين خمسة أصيب ،2000 ديسمبر/األول
 يف متظاهرين ثالثة أصيب إذ اإلصابات، عدد انخفض التالية، السنة يف. احلدود عبر اإلسرائيليين اجلنود إىل لعبة

 مفرقعة أطلق أن بعد 2001 ديسمبر/األول كانون 17 يف ساقه يف آخر أصيب كما ،2001 سنة من األول النصف
 تلة يف رجل على النار أطلقت عندما ،2002 يونيو/حزيران يف وقعت املشابهة املدنية اإلصابات آخر. احلدود عبر

  .16 إىل اجملموع فوصل عباد، الشيخ
 النيران جرّاء اللبنانيين املدنيين صفوف يف قتيالن إالّ يقع مل 2003 يوليو/وتموز 2000 سنة االنسحاب بين

 السياج عبور يحاول كان رجل قتل يوم ،2000 ديسمبر/األول كانون 30 يف األوىل اإلصابة وقعت. اإلسرائيلية
 يف بالرصاص ورُمي اإلسرائيلي اجلوي اجملال مدين طيار اخترق عندما الثانية اإلصابة ووقعت. فاطمة بوابة عند
  .2001 مايو/أيار 24
 7 يف. األزرق للخط احملاذية القرى يف سيما وال أعنف، الوضع أصبح 2003 أكتوبر/األول تشرين من ابتداء لكن

 يف منزلهما إسرائيلية صواريخ ضربت أن بعد ةبليغ إصابة آخر وأصيب طفل قتل 2003 أكتوبر/األول تشرين
 الدبابات ورشقات الهاون قذائف جرّاء كوكبا قرية يف قروي أصيب نفسه، الشهر من 27 ويف. احلولة منطقة

 من الحق وقت ويف. شبعا على صواريخه الله حزب إطالق عقب اإلسرائيلي اجليش أطلقها التي اجلوية والقذائف
 واقتربا السبيل ضال أن بعد إسرائيلي برصاص لبنانيان صيادان قُتل ديسمبر،/األول كانون 9 يف السنة، تلك

 قتلى ثالثة السنة تلك يف اإلصابات عدد وبلغ. املقابل اجلانب يف اإلسرائيليين اجلنود وأقلقا احلدود من كثيراً
  .أيضاً طفل منهم وجريحين طفل، بينهم
 األراضي فوق لبناين مدين على النار أطلقت ،2004 سنة ففي. 2005 وسنة 2004 سنة يف نسبياً الوضع حتسن

 أصيب ،2005 يناير/الثاين كانون ويف. السنة تلك سجلت التي الوحيدة املدنية اإلصابة كانت وتلك اإلسرائيلية،
 تقارير وتشير. 2005 نوفمبر/الثاين تشرين يف الغجر قرية يف مدين قتل بينما فروم، حول جوي قصف يف مدنيان

 أو الله حزب إطالق بعد اإلسرائيلي القصف نتيجة كان احلادثين كال أن إىل الزمنية الفترات تلك عن املتحدة األمم
  .شبعا مزارع منطقة على صواريخ املسلحين املقاتلين من غيره
 السنتين يف كان مما أسوأ أصبح قد األزرق اخلط طول على الوضع كان ،2006 يوليو/تموز يف احلوادث تفاقم قبل

 كفر منطقة يف رجل أصيب فبراير،/شباط 3 يف يومين، وبعد. راع أصيب 2006 فبراير/شباط 1 ففي. السابقتين
 أصيب منه، 28 يف أي ،2006 مايو/أيار أواخر يف. احلدود من كثيراً الرجلين اقتراب إىل احلادثان نسب وقد. شوبا

  ▄.األزرق اخلط طول على القصف جرّاء بجروح شخصان
   

  .املقارن األدب يف دكتوراه طالبة  (*)
  .زينه حسني: اإلنكليزية عن ترجمه  (**)
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