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  الشريط اللبناين احملتل: مسالك االحتالل،

  مسارات املواجهة، مصائر األهايل
  

  منذر حممود جابر

  دوالراً. 25صفحة.  891. 1999بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

  

يُعد هذا الكتاب أضخم وأحدث وأشمل عمل بحثي عن الشريط اجلنوبي احملتل. 

وشارك يف إجنازه فريق من الباحثين ومساعدي واستغرق العمل فيه نحو ثالثة أعوام، 

  البحث والعاملين يف حقل املعلوماتية.

قسمت هذه الدراسة إىل قسمين: "الشريط احملتل املقيم" و"الشريط احملتل النازح 

واملهاجر". وقد تتبع الباحث أهايل الشريط احلدودي يف أماكن إقامتهم املتعددة، أكانت 

أمكنة النزوح وال سيما بيروت، أم يف أمكنة الهجرة، وبالتحديد يف قراهم احلالية، أم يف 

  يف الواليات املتحدة األميركية.

تضمن هذا الكتاب كل شيء، تقريباً، عن اجلنوب احملتل. ففي القسم األول تعقب 
. ثم 1976انفجار حرب اجلنوب سنة الفلسطينية حتى  ـالكاتب تاريخ احلدود اللبنانية 

انتقل إىل احلديث عن األحوال التعليمية والصحية والزراعية وخدمات املاء والكهرباء 

يف الشريط، وتناول قصة "جيش لبنان اجلنوبي" وسلفه "جيش لبنان احلر"، وبعدها 

استفاض يف الكالم على قضم األراضي والصفقات العقارية والسجون واملعتقالت 

تفاضة سجناء اخليام ومقاومة األهايل. أمّا يف القسم الثاين من الدراسة فتركز وان
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البحث على األهايل النازحين داخل لبنان، كاملبعدين ومهجري شرق صيدا وإقليم 

الريحان، وعلى أحوال املهاجرين من أبناء الشريط. وهنا تتبع الباحث أوضاعهم 

ومؤسساتهم هم االقتصادية والثقافية وتوزعهم وأعدادهم وأماكن إقامتهم وأحوال

  الدينية واالجتماعية واجتاهاتهم السياسية.

لعل هذا الكتاب، باجلهد املبذول فيه وبالشمول الذي يمتاز به وباإلحاطة التي 

يتوخاها، بات مرجعاً ال غنى عنه للباحث والكاتب واإلعالمي ورجل السياسة وصاحب 

ين هو اآلن امليدان الوحيد للحرب ضد إسرائيل. القرار، وال سيما أن اجلنوب اللبنا

وسيكون لهذه املنطقة شأن كبير يف تقرير مصائر األمور يف املنطقة قبل مفاوضات 

  السالم اللبنانية مع إسرائيل ويف أثنائها وبعدها.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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