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 ملخص

ُ            ، خالل دورته االستثنائية الثانية اليت ُعقدت           ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ١١                               اعـتمد جملس حقوق اإلنسان يف        - ١                                    
                                   َّ           لة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت سبَّبت           احلا "           املعنون    ١ / ٢-                                                 لبحـث الصـراع الدائر يف لبنان، القرار د إ         

                             ً      أن يشكل بصفة عاجلة ويوفد فوراً جلنة  "                          وقد قرر اجمللس يف ذلك القرار    ".                                    نشوءها العمليات العسكرية اإلسرائيلية
          التحقيق يف   )  أ    : "(   ُ ِّ                       ، كُلِّفت جلنة التحقيق مبا يلي ١ / ٢-              من القرار دإ ٧     ً         ووفقاً للفقرة     ".                          حتقـيق رفـيعة املسـتوى     

                             ِ َ          فحص أنواع األسلحة املستخدمة من ِقَبل        )  ب (                                                         هداف إسرائيل بشكل منهجي للمدنيني وقتلهم يف لبنان؛ و             اسـت 
                                                     تقييم حجم اهلجمات اإلسرائيلية وأثرها الفتاك حبياة         )  ج (                                                      إسرائيل ومدى امتثال هذه األسلحة للقانون الدويل؛ و       
   ".                                                البشر، واملمتلكات واهلياكل األساسية احلساسة، والبيئة

                                                                                 ، أعلن رئيس جملس حقوق اإلنسان، لويس ألفونسو دي ألبا، تسمية جواو كليمنيت                 ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ١    ويف - ٢
                                 واجتمعت اللجنة يف جنيف، ومعها       .                                                                               بايينا سواريس، وحممد شندي عثمان، وستيليوس براكيس كأعضاء يف جلنة التحقيق          

   .                              دمي تقرير إىل اجمللس يف غضون شهرين                    واتفقت اللجنة على تق  .      سبتمرب /       أيلول  ١١                       أمانتها، وبدأت عملها يف 

                                                                                               ويف جنيف، عقدت اللجنة اجتماعات مع رئيس جملس حقوق اإلنسان، ومفوضة األمم املتحدة السامية               - ٣
      وقامت   .                                                                                                  حلقوق اإلنسان، والبعثتني الدائمتني للبنان وإسرائيل، ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية           

        تشرين   ٢١     إىل   ١٧                    أكتوبر ويف الفترة من  /            تشرين األول ٧         سبتمرب إىل  /       أيلول  ٢٣        فترة من                           اللجنة بزيارة لبنان يف ال  
                                                                                            أكتوبر، والتقت برئيس لبنان وبرئيس الوزراء وأعضاء احلكومة وغريهم من كبار املسؤولني وأعضاء الربملان  /    األول

                         عن ممثلي املنظمات غري                                                                       ً               والسـلطات احمللـية وممثـلي القطاع اخلاص واملستشفيات، والضحايا والشهود، فضالً           
         ، وهيئة   )         اليونيفيل (                                                                                             احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة، وممثلي األمم املتحدة، وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان              

                 ً                                                         وزارت اللجنة أيضاً الضاحية اجلنوبية لبريوت وسهل البقاع وجبيل، كما قامت جبولة   .                         األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة
   .    نان               واسعة يف جنوب لب

ُ                          وُيـبني هذا التقرير اختصاصات اللجنة ومنهجيتها يف العمل وُنُهجها وأنشطتها           - ٤                            وهو يلقي نظرة عامة على       .  ُ                                                   ُ 
        مث يركز    .      ً                                                                             يوماً، ويعرض اخللفية التارخيية ويتناول توصيف الصراع والقانون املنطبق عليه            ٣٣                          الصراع الذي استمر ملدة     

                    كما يتضمن التقرير     .                                        ً               ت اللجنة أنه ينبغي تناوهلا بالتفصيل وفقاً لواليتها                                                      الـتقرير على خمتلف القضايا اجلوهرية اليت رأ       
   .      ً                                         وأخرياً، يعرض التقرير استنتاجات اللجنة وتوصياهتا  .     ً                                           حتليالً ملختلف جوانب تأثري الصراع على احلياة يف لبنان

                    أنه ليس هلا أن           ، كما  ١ / ٢-                              القانوين العتماد القرار دإ    -              ُ   ّ                                ولـيس للجنة أن ُتعلّق على السياق السياسي          - ٥
      أفعال  (                                                                  فمن الواضح أن لوالية اللجنة حدودها من حيث االختصاص الشخصي             .                            حتكـم عـلى مضمون واليتها     

                        ، وأن هذه الوالية ال تسمح  )                     على األراضي اللبنانية  (                          ومن حيث االختصاص املكاين       )                             القوات العسكرية اإلسرائيلية  
ُ       فاللجنة ُملزمة   .                                تسمح بالنظر يف تصرفات مجيع األطراف                                             بإجراء فحص كامل جلميع جوانب الصراع، كما أهنا ال          

       ، وهي    ")    اجمللس "                              ويشار إليه فيما يلي باسم       (                                                                  بـالعمل مبقتضيات الوالية اليت أسندها إليها جملس حقوق اإلنسان           
   ون                         ً      ً                                                                            والية تفسرها اللجنة تفسرياً واسعاً على ضوء مبادئ وقواعد القانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، والقان          

                                                                                                               الدويل حلقوق اإلنسان، مع مراعاة ضرورة احترام حياة اإلنسان وكرامته يف مواجهة التحديات املعقدة اليت تنشأ                
  .                      يف سياق الصراعات املسلحة



A/HRC/3/2 
Page 3 

                                                                                                         ومـن النقاط األساسية فيما يتصل بالصراع الذي دار يف لبنان وبوالية اللجنة، كما حددها اجمللس، ما                  - ٦
                                                                          جنة تعترب أن أي حتقيق مستقل وحمايد وموضوعي يف أي تصرف خالل العمليات                فالل  .                        يتمثل يف تصرف حزب اهللا    

                                              وبالتايل فإن أي حتقيق يف مدى توافق األفعال          .                                                                احلربـية جيب أن يشمل بالضرورة مجيع األطراف املتحاربة املعنية         
                    ن يؤخذ تصرف اخلصم                                                                                             احملددة لقوات الدفاع اإلسرائيلية يف لبنان مع مقتضيات القانون اإلنساين الدويل يتطلب أ            

   .               ً يف االعتبار أيضاً

                                                                                                        ومع ذلك، وبالنظر إىل احلدود الصرحية للوالية املسندة إىل اللجنة، فليس هلا، حىت ولو أرادت ذلك، أن                  - ٧
             فذلك يتجاوز    .                                    ً                                                              تفسـر تلك الوالية باعتبارها ختوهلا أيضاً وبالقدر نفسه التحقيق يف أفعال حزب اهللا يف إسرائيل               

  .                                  ً                فسريية للجنة ومن شأنه أن يشكل تعدياً على سلطات اجمللس                نطاق الوظيفة الت

                ً      ً     أغسطس تشكل صراعاً دولياً     /     آب   ١٤           يوليه إىل    /      متوز   ١٢                                               وإن األعمال احلربية اليت وقعت يف الفترة من          - ٨
  .     ً                                                                                      مسلحاً تنطبق عليه األحكام التعاهدية والعرفية للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

                                                                                                    ى حتليل خصائص هذا الصراع، تؤكد اللجنة على طبيعته اخلاصة، حيث إن العمليات احلربية الفعلية                  ولد - ٩
                                                        ورغم أن حكومة لبنان قد أعلنت أهنا ليست مسؤولة عن العملية   .                                           قد جرت بني إسرائيل ومقاتلي حزب اهللا فقط      

                                   نه مل يكن لديها علم مسبق بتلك            وأ     ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٢                                                    الـيت نفذها حزب اهللا داخل األراضي اإلسرائيلية يف          
                 وترى اللجنة أن     .                                         ً                                                      العملـية، فـإن حكومة إسرائيل قد أعلنت رمسياً أن املسؤولية تقع على كاهل حكومة لبنان               

        أما كون   .                             ً                                                                العمليات احلربية قد جرت فعلياً وبصورة أساسية بني قوات الدفاع اإلسرائيلية ومقاتلي حزب اهللا فقط    
            ً                                               ً      ً      ً         تشارك فعلياً يف تلك العمليات فال ينفي طابع الصراع بوصفه صراعاً دولياً مسلحاً من                          القوات املسلحة اللبنانية مل

  .                                                                      ً     وجهة النظر القانونية، كما أنه ال ينفي كون إسرائيل ولبنان وحزب اهللا أطرافاً فيه

    ً  ائباً                     كان، بصفة عامة، غ     )           شرط مارترت  (                                                                   وتؤكـد اللجنة أن احترام مبدأ اإلنسانية واالعتبارات اإلنسانية           -  ١٠
  .          خالل الصراع

           االستنتاجات

     ً                                                      يوماً تأثري مدمر، وال سيما يف جنوب لبنان، وأسفر عن             ٣٣                                              لقد كان للصراع يف لبنان الذي استمر ملدة          -  ١١
     ً           شخصاً وإصابة    ١     ١٩١     ً                                                      فوفقاً ملصادر السلطات اللبنانية، أسفر الصراع عن مقتل           .                          حدوث خسائر بشرية فادحة   

  .                         شخص إىل الفرار من ديارهم   ٩٠٠     ٠٠٠     د عن             واضطر ما يزي  .             أشخاص جبروح ٤     ٤٠٩

           ً   تشكل صراعاً     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٤         يوليه إىل  /     متوز  ١٢                                       وإن األعمال احلربية اليت وقعت يف الفترة من  -  ١٢
  .     ً      ً                                                                                       دولياً مسلحاً تنطبق عليه األحكام التعاهدية والعرفية للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

                                            ً      ً         ً               ِ َ         وجود منط بارز يتمثل يف استخدام القوة استخداماً مفرطاً وعشوائياً وغري متناسب من ِقَبل             وتؤكد اللجنة -  ١٣
                                                                                                      قوات الدفاع اإلسرائيلية ضد املدنيني اللبنانيني واألهداف املدنية، دون متييز املدنيني عن املقاتلني، واألهداف املدنية 

                                            من الظروف اليت أحاطت بعدد من احلوادث                                               وقد استطاعت اللجنة أن تتحقق بنفسها       .                       عـن األهداف العسكرية   
  .                   اليت وقعت خالل الصراع
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                                                                                                     وفـيما يتعلق باالحتياطات اليت اختذهتا إسرائيل للتقليل إىل أدىن حد من اإلصابات يف صفوف املدنيني،                 -  ١٤
    نون                                                                                                              خلصـت اللجنة إىل استنتاج مفاده أن قوات الدفاع اإلسرائيلية مل تصدر حتذيرات فعالة حسبما يقتضيه القا                

ُ  ِّ                                         ً      ً                             أما التحذيرات اليت ُوجِّهت بالفعل فإهنا مل تتح يف كثري من األحيان وقتاً كافياً للسكان لكي                  .                اإلنسـاين الدويل                     
                                                                                                 يغـادروا، وكـان املدنيون على أية حال يواجهون خطر التعرض للهجمات إذا ما غادروا ومل تكن هناك ممرات    

                                                     حاالت تشمل وقوع هجمات على قوافل املدنيني، مثل                        وتتناول اللجنة   .                        ٍٍ               خـروج آمن متاحة هلم لدواعٍٍ إنسانية      
                                                                                                    اهلجـوم الـذي تعـرض لــه املدنيون اخلارجون من مروحني ومرجعيون حيث من الواضح أن قوات الدفاع              

                           كما أن توجيه تلك التحذيرات   .                          ً                              ً       ً       ً    اإلسرائيلية كانت تعلم قطعاً بأن هؤالء املدنيني مل يكونوا هدفاً عسكرياً مشروعاً
  .                                                       ت كثرية، يف إشاعة مناخ من اخلوف واهللع يف صفوف السكان املدنيني              قد أسهم، يف حاال

                         ِّ                                                                              كمـا استطاعت اللجنة أن توثِّق حدوث حاالت خمتلفة من اهلجمات املباشرة على العاملني يف جمايل اخلدمات                  -  ١٥
                  يت تعني على العاملني                                                                  وقد حصلت اللجنة على شهادات خمتلفة فيما يتعلق بالعقبات والصعوبات ال  .                      الطبية وعمليات اإلغاثة

                                                                                                                يف اجملال الطيب وجمال اإلغاثة اإلنسانية مواجهتها للوصول إىل املدنيني الذين حيتاجون إىل الرعاية الطبية واملساعدة اإلنسانية     
                           ُ                                     ومل يكن نظام املوافقة الذي اعُتمد لتلبية شروط قوات الدفاع            .                                                           وذلك نتيجة للقيود اليت فرضتها قوات الدفاع اإلسرائيلية       

                                                    ويف عدد من احلاالت، قامت قوات الدفاع اإلسرائيلية          .               َّ  ً                                                 اإلسـرائيلية مكـيَّفاً حبيث يتيح تقدمي املساعدة اإلنسانية بكفاءة         
  .                                                                    بأعمال حربية موجهة بصورة مباشرة أو غري مباشرة ضد حركة املساعدة الغوثية

              وتشري تقديرات    .         اق واسع                                                                               ومـن أبـرز جوانب الصراع امللفتة للنظر ما متثل يف نزوح املدنيني على نط               -  ١٦
ُ  ِّ                  احلكومة اللبنانية إىل أن قرابة ربع السكان قد ُشرِّدوا يف الفترة بني                 أغسطس، حيث نزح  /    آب  ١٤       يوليه و /     متوز  ١٢                                           

                   شخص آخرين مأوى يف    ٢٣٠     ٠٠٠                                                      شـخص إىل أمـاكن أخرى يف لبنان بينما التمس حنو             ٧٣٥     ٠٠٠         قـرابة   
                                                    رة أو غري مباشرة للهجمات العشوائية على املدنيني                                                      وقـد كـان معظم حاالت النـزوح نتيجة مباش          .        اخلـارج 

                                                 ً                                                             واملمـتلكات املدنية والبىن التحتية، عالوة على أن مناخاً من اخلوف واهللع قد ساد يف صفوف السكان املدنيني                  
                ً                وتربز اللجنة عدداً من الشواغل       .                                       ِ َ                                       نتـيجة للـتحذيرات والتهديدات واهلجمات من ِقَبل قوات الدفاع اإلسرائيلية          

                    ً                                                                           ة حبماية املشردين، فضالً عن أولئك الذين مل يتمكنوا من الفرار، وال سيما اخلطر املستمر والقاتل املتمثل يف      املتصل
  .                      وجود القنابل العنقودية

               أو عن اختطافهم  /                                                                            وقد التقت اللجنة بعدد من األفراد الذين حتدثوا عن تعرضهم لالحتجاز وسوء املعاملة و -  ١٧
  .      سراحهم                         ونقلهم إىل إسرائيل مث إطالق 

                                        إذ تشري التقديرات إىل أن ثلث املصابني         .                                                           وتالحـظ اللجنة بقلق تأثري الصراع على اجملموعات الضعيفة         -  ١٨
        كما أن    .                                                                           وسوف يظل الكثري من الناجني يعانون من آثار الصدمة اليت سببها الصراع             .                           والقتلى كانوا من األطفال   

  .                                واملسنني وكذلك على العمال املهاجرين                                                 تأثري الصراع كان شديد الوطأة بصفة خاصة على النساء 

                                                                                                           وقد اعتربت اللجنة أن من املهم حتليل اهلجمات اليت تعرضت هلا مواقع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان                   -  ١٩
                                             ُ                                                            وفريق املراقبني يف لبنان، حيث إن هذه املواقع قد أُصيبت مباشرة بنريان قوات الدفاع اإلسرائيلية أو                  )          اليونيفيل (

                                                                                                     لخطر نتيجة إلطالق النار على أماكن قريبة منها، وقد أسفرت تلك اهلجمات عن مقتل أربعة مراقبني                        تعرضت ل 
                                                        ومل جتد اللجنة ما يربر قيام قوات الدفاع اإلسرائيلية           .                                                        غري مسلحني من بني مراقيب األمم املتحدة يف قاعدة اخليام         
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                                             ك اهلجمات اليت أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى              ً       ً                                            هجوماً مباشراً على مواقع لألمم املتحدة، مبا فيها تل           ٣٠     بشن  
  .                                        يف صفوف موظفي األمم املتحدة املشمولني باحلماية

           وتشري مصادر   .                                                                               وخالل الصراع، حلقت أضرار جسيمة بالبىن التحتية املدنية، مبا فيها البىن التحتية احلساسة -  ٢٠
        جسور    ١٠٩            ً       وأحلقت أضراراً ب       "    وية        نقطة حي    "  ٣٢                                                               حكومـة لبنان إىل أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد استهدفت           

                                                                                    وكان لتدمري شبكة طرق النقل الربي تأثري شديد على املساعدة اإلنسانية وعلى حركة تنقل املدنيني   .       ً  طريقاً   ١٣٧ و
                                                                                               كما حلقت أضرار جسيمة باملساكن وشبكات املياه واملدارس واملرافق الطبية وبالعديد من املساجد               .          الـنازحني 

                   واستهدف القصف اجلوي   .                                                             سال التلفزيوين واإلذاعي واملواقع التارخيية واألثرية والثقافية                          والكـنائس وحمطات اإلر   
  .       ً                                                         مصنعاً من جراء الغارات اجلوية اليت شنتها قوات الدفاع اإلسرائيلية   ١٢٧    ً                                أيضاً البىن التحتية االقتصادية، وأصيب 

ُ                                            وباإلضافة إىل ذلك، ُمين قطاعا الزراعة والسياحة بصفة خاصة خبسائر ف                                 وتعترب اللجنة أن لبنان سيحتاج إىل   .     ادحة                 
ُ  ِّ        عدة سنوات لكي يتمكن، مبساعدة من اجملتمع الدويل، من إعادة بناء مجيع املباين وغريها من املرافق اليت ُدمِّرت أو                                                                                          

                                                                                        ويف غضون ذلك، جيب إجياد حلول لتأمني احترام احلقوق اإلنسانية للسكان املدنيني، وخباصة حقهم يف         .      تضررت
  .                                            الئق ويف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه        السكن ال

  .       َّ                                                                      ِ                    وقـد برَّرت إسرائيل هجماهتا على البىن التحتية املدنية متذرعة باستخدامها املفترض من ِقبل حزب اهللا        -  ٢١
                                             ولكنه ال ميكن التذرع هبذه احلجة فيما يتصل          "               استخدام مزدوج  "                                                   واللجنة تقدر أنه قد يكون لبعض البىن التحتية         

                            َّ                               ً   فباالستناد إىل هذه الذريعة، غيَّرت قوات الدفاع اإلسرائيلية فعلياً   .                                 شيء أصيب إصابة مباشرة خالل الصراع    بكل 
                   ً                     واللجنة مقتنعة أيضاً بأن التدمري كان        .                                                                      وضـع مجيع األهداف املدنية بزعمها أهنا قد تستخدم من قبل حزب اهللا            

  .   تية                                                  الدافع الذي يكمن خلف األضرار اليت حلقت ببعض البىن التح

                    ً     ً      ، فرضت إسرائيل حصاراً حبرياً         ٢٠٠٦       سبتمرب   /                                                       ومـنذ األيـام األوىل للصراع املسلح وحىت أوائل أيلول          -  ٢٢
   .      ً                                                                                  وجوياً على لبنان كان له تأثري على احلالة اإلنسانية وعلى السكان املدنيني والبيئة واالقتصاد ككل

                                        قادمة والذي ترتب على التسرب النفطي                                                                     وقد نظرت اللجنة يف األثر املدمر الذي سيستمر يف السنوات ال           -  ٢٣
            وقد أثر هذا   .                                              ً كما أن اللجنة مقتنعة بأن هذا اهلجوم كان متعمداً  .                                         الناجم عن قصف معمل توليد الكهرباء يف اجلية

                                                        ويشكل ختلف قوات الدفاع اإلسرائيلية عن اختاذ التدابري          .                                                      التسـرب الـنفطي عـلى ثلثي اخلط الساحلي للبنان         
                      وقد تسبب ذلك، بصفة      .      ً                                                               إخالالً بالتزامات إسرائيل حبماية البيئة الطبيعية واحلق يف الصحة                            االحترازية الضرورية 

                                                                                                 خاصة، يف إحلاق أضرار كبرية مبوقع جبيل األثري املدرج يف قائمة التراث العاملي اليت وضعتها منظمة األمم املتحدة 
    ).         اليونسكو (                        للتربية والعلم والثقافة 

     ُ                                                                اليت ُيعرف بأن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد استخدمتها يعترب غري مشروع حبد                     وما من سالح من األسلحة -  ٢٤
                           ُ                                            ومع ذلك، فإن الطريقة اليت اسُتخدمت هبا هذه األسلحة يف بعض احلاالت              .                                   ذاته مبوجب القانون اإلنساين الدويل    

ٍ            ً                    وقد تناولت اللجنة، على حنٍو أكثر حتديداً، مسألة استخدام ال  .             ً         تشكل انتهاكاً للقانون                           ذخائر العنقودية اليت أطلقت                         
               وترى اللجنة أن   .                  األخرية من الصراع  ٧٢                                   يف املائة منها خالل الساعات ال        ٩٠                                     قوات الدفاع اإلسرائيلية ما نسبته      

                          كما ترى اللجنة أن هذه       .                              ً                                                     استخدام هذه الذخائر كان مفرطاً وال يربره أي سبب من أسباب الضرورة العسكرية            
                                                                          عمدة لتحويل مساحات واسعة من األراضي الزراعية اخلصبة إىل مناطق خطرة                                         األسلحة قد استخدمت بصورة مت    
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                                                                        وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل املعدل املرتفع املتوقع لعدم انفجار هذه             . ُ                                         ُيمنع السكان املدنيون من الوصول إليها     
                       اطق واسعة من األراضي                                                      ً                                       الذخائر، فإن استخدامها قد شكل حبكم األمر الواقع نشراً لأللغام املضادة لألفراد يف من             

                                           ً       ً                              ً           ويظل وجود هذه الذخائر غري املتفجرة يشكل عائقاً رئيسياً أمام عودة النازحني والالجئني فضالً عن أنه   .          اللبنانية
                                                      ورغم أنه ليس من املمكن تأكيد ما إذا كان قد مت             .                                                              يهدد حياة وأرزاق أولئك الذين اختاروا العودة إىل ديارهم        

  .                             ً                                                 املستنفد، فقد تلقت اللجنة عدداً من التقارير فيما يتعلق باستخدام األسلحة الفسفورية                         استخدام ذخائر اليورانيوم 

                                                             ً      ً         ً                            وتعتـرب اللجـنة أن استخدام قوات الدفاع اإلسرائيلية للقوة استخداماً مفرطاً وعشوائياً وغري متناسب                -  ٢٥
                          تناسب يف استخدام القوة،                                                                                        يـتجاوز حدود احلجج املعقولة اليت تستند إىل مقتضيات الضرورة العسكرية ومبدأ ال            

                                                                                 ً      ً                          ومـن الواضح أنه مل مييز بني األهداف املدنية واألهداف العسكرية، وبالتايل فإنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون                 
                                                                                           وقد خلصت اللجنة إىل رأي واضح مفاده أن تكرر اهلجمات املتعمدة والفتاكة من قبل قوات                .                اإلنسـاين الدويل  

   .                                  ني واألهداف املدنية يشكل عقوبة مجاعية                           الدفاع اإلسرائيلية على املدني

   ويف   .                   حيتمي هبا إلطالق النار  "      ً دروعاً "                                                       وهناك بعض األدلة على أن حزب اهللا قد اختذ من البلدات والقرى  -  ٢٦
                                                                                                                  الوقت نفسه، مثة أدلة تشري إىل هذا االستخدام للبلدات والقرى عندما يتبني أن معظم السكان املدنيني قد غادروا                 

                         إال أن مثة أدلة على أن حزب   .              من قبل حزب اهللا  "               الدروع البشرية "                                جتد اللجنة أي دليل على استخدام   ومل  .       املنطقة
                متعمدة حيتمي هبا   "      ً دروعاً "                                                                                اهللا قـد اختـذ مـن مواقع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وفريق املراقبني يف لبنان      

  .           إلطالق صوارخيه

                                                      قوات الدفاع اإلسرائيلية قد شنت هجمات على عدد من املرافق                                      وقـد متكنت اللجنة من التحقق من أن      -  ٢٧
                                               كما الحظت اللجنة أن احلركة الدولية للصليب األمحر مل   .                                                 الطبية يف لبنان رغم كون هذه املرافق مشمولة باحلماية

َ                                                                                         ُتستثَن من اهلجمات خالل الصراع حسبما تبني من عدة حوادث أبلغت عنها جلنة الصليب األمحر الدولية ومج          عية ُ    
  .                                                                ويف بعض احلاالت، وقع بعض العاملني يف اجملال الطيب ضحايا إلصابات غري متعمدة  .                    الصليب األمحر اللبناين

                                                                                              ويدل الطابع املنهجي والواسع االنتشار للرسائل املوجهة إىل اللبنانيني، وتوقيت وطريقة نقل هذه الرسائل  -  ٢٨
                                                        املقصود هبا هو التحريض على العنف الطائفي وإحداث                                                                وتوجـيهها واللغة التحريضية املستخدمة فيها، على أن       

                                                               ً                    فبالنظر إىل السياق السياسي اخلاص للبنان، فإن هذه األفعال تشكل تدخالً ال داعي               .                         االضطراب األهلي يف لبنان   
   .                                لـه يف الشؤون الداخلية اللبنانية

                                  دولية إلسرائيل مبوجب القانون الدويل،            املسؤولية ال  )  أ   : (                                          وتعترب اللجنة أن الصراع يثري مسألتني هامتني مها -  ٢٩
                                               مسؤولية األفراد عن االنتهاكات اخلطرية للقانون        )  ب (                                                      والقـانون اإلنسـاين الدويل، وقانون حقوق اإلنسان؛ و        

  .                               اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

               تسم بطابع عام،                                                                          وقد نظرت اللجنة خالل التحقيق الذي أجرته يف خمتلف احلوادث الفردية واحلاالت اليت ت -  ٣٠
                                           ولذلك فإن اللجنة تصنف تقييمها القانوين على   .                                                            واضـعة يف اعتـبارها حالـة مـا بعد انتهاء الصراع يف لبنان     

   :            مستويني أثنني
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                                                                                   يف بعض احلاالت اليت كانت فيها اهلجمات ضد املدنيني أو ممتلكاهتم هجمات مباشرة ومتعمدة،          ) أ ( 
                                                               للمدنيني ونقلهم واحتجازهم يف إسرائيل، ميكن استنتاج وقوع                                                    واحلـاالت الـيت حدثت فيها عمليات اختطاف       

                           وعالوة على ذلك، فإن هذه       .                                                                                     انـتهاك للحق يف احلياة، واحلق يف التملك، وحظر املعاملة القاسية واملذلة واملهينة            
     يف       يشتبه (                                                                                                اهلجمات املتعمدة املوجهة ضد املدنيني تشكل يف الواقع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ألشخاص               

                       ً                             وهذا ال يشكل فقط انتهاكاً للحقوق األساسية هلؤالء األشخاص    ).                            أعداء أو يوصفون هبذه الصفة-             أهنم إرهابيون 
                  ً              ، بل إنه يشكل أيضاً ممارسة سلبية  )                                                                   احلـق يف احلياة، واحلق يف األمن الشخصي، واحملاكمة العادلة، وعدم التمييز     (

                                وهذه مسألة يوجه إليها نظر اجملتمع   .    ً                            يداً بالثقافة القانونية املعاصرة   ً                                ً     جداً تقوم هبا دولة، وهي ممارسة ختل إخالالً شد
                 الدويل بصفة خاصة؛

                                                                                     يف إطار عام، تنشأ قضايا انتهاك احلق يف احلياة، واحلق يف التعليم، واحلق يف التملك، وحق التمتع   ) ب ( 
                               وحق كل فرد يف التمتع مبستوى         ،   )              دون أية قيود   (                                                                  ببيـئة صحية، وحق الفرد يف العودة إىل دياره طواعية وبأمان            

ٍ                                                     معيشة الئق لـه وألفراد أسرته، مبا يف ذلك التمتع مبستوى كاٍف من املأكل وامللبس واملسكن، وحق كل فرد يف                                                                    
  .                              التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية

         التوصيات

  :                                               تقدم اللجنة التوصيات التالية إىل جملس حقوق اإلنسان -  ٣١

                         املساعدة اإلنسانية والتعمري

                                                                                         بالـنظر إىل عواقب الصراع يف لبنان وآثاره على السكان اللبنانيني وال سيما يف اجلنوب، ينبغي         ) أ ( 
       وينبغي   .                                                                                                    للمجلس أن يشجع اختاذ املبادرات ويدعو إىل حشد جهود اجملتمع الدويل من أجل مساعدة لبنان وشعبه               

                              ً  ظومة األمم املتحدة على العمل معاً                                                                للمجلس أن ينظر يف إمكانية تشجيع اهليئات والوكاالت واملؤسسات ضمن من 
                                                                                                           يف إطـار بـرنامج شامل ومنسق للتعاون مع حكومة لبنان هبدف حتسني األحوال املعيشية، وال سيما يف جنوب                   

                                              ً     ً                   لبنان، حبيث يتسىن للسكان املدنيني أن يتمتعوا متتعاً كامالً حبقوقهم اإلنسانية؛

                                              نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       م (                                                 ينـبغي للمجلس أن يشجع منظومة األمم املتحدة           ) ب ( 
                                                                                                 ، وبـرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة               )          اليونسـكو  (

                                                        ، ومؤسسات بريتون وودز يف براجمها ومشاريعها املتعددة         )                           ، ومـنظمة الصحة العاملية     )           اليونيسـيف  (           للطفولـة   
                                                                                        ختاذ إجراءات حمددة وملموسة، مبا يف ذلك توفري اخلربة املهنية والفنية، يف جهود التعمري                                     القطاعـات لتشـجيع ا    

   ؛   ))    جبيل (                                                                                    تشييد املباين وبناء اجلسور وتنظيف املناطق من الذخائر العنقودية، والبيئة، واملواقع األثرية  (         الضرورية 

                                دة اإلنسانية املقدمة إىل املدنيني من                                                      ينبغي للمجلس أن يدعو األمني العام إىل إجراء تقييم للمساع  ) ج ( 
                                وميكن لإلجراء اخلاص باإلخطار عن       .                                                                            قبل منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات اإلنسانية والغوثية يف لبنان          

                                                             اللذين وضعا خالل الصراع بغية تعزيز حق املدنيني يف الوصول           "                       اإلجراء اخلاص باملوافقة   "                       حـركة نقل البضائع و    
                                                         ً                 ملقيد إىل املساعدة اإلنسانية أثناء الصراع املسلح أن يشكال جزءاً من هذا التقييم؛            الفوري وغري ا
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                                                                                                        ينـبغي للمجلس أن يدعو إىل تعبئة اخلربة املهنية والفنية الالزمة للتعامل مع الكارثة البيئية اليت                  ) د ( 
                             شراك نظام اتفاقية برشلونة                                 ومن املفيد يف هذا السياق إ       .                                                            أصـابت البيـئة البحرية على الساحل اللبناين وما بعده         

                                                                                                             حلمايـة البحر األبيض املتوسط من التلوث، واملركز اإلقليمي لالستجابة يف حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث                
  ؛ )             ومقره يف مالطة (                                  البحري يف منطقة البحر األبيض املتوسط 

                       ما إلعادة تعمري لبنان                                                                                ينـبغي للمجلس أن يضع إجراء متابعة للتدابري اليت يتعني اختاذها، وال سي                ) ه ( 
                                                               وقبل كل شيء للتعويض على الضحايا من بني السكان املدنيني اللبنانيني؛

  )      األطفال (                اجملموعات الضعيفة 

                 وينبغي للمؤسسات    .                                                                       ينـبغي لـلمجلس أن يهتم بعناية مبصري األطفال ضحايا الصراع املسلح             ) و ( 
                                                    تقدمي مساعدة فعالة حلكومة لبنان يف تنفيذ الربامج                                                    ً                 الوطنية والوكاالت الدولية املتخصصة أن تعمل معاً من أجل          

                                                                          الصحية ومشاريع إعادة البناء، ومبادرات توفري الرعاية الصحية النفسية لألطفال؛

                            احترام القانون اإلنساين الدويل

                        القانون اإلنساين الدويل من   "                    احترام وضمان احترام "                                      ينبغي للمجلس أن يشجع ويرصد االلتزام ب    ) ز ( 
                                                   ع أطراف الصراع، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة غري احلكومية؛      قبل مجي

                                                                                       مـن أجل حتديد املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان، حتتاج بعض جوانب تصرفات قوات                ) ح ( 
ٍ                                    الدفاع اإلسرائيلية إىل مزيد من التحقيق القانوين، بتعاوٍن كامل من قبل كل من الضحايا واجلناة؛                                                     

                                                ً                     جراء متابعة لرصد حالة حقوق اإلنسان يف لبنان، واضعاً يف اعتباره                                      ينـبغي للمجلس أن يضع إ       ) ط ( 
                                            االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير؛

       األسلحة

                                                                                                 ينبغي للمجلس أن يبادر إىل تشجيع اختاذ إجراءات عاجلة من أجل إدراج الذخائر العنقودية يف                 ) ي ( 
                                                     بغي للمجلس أن يطلب من اهليئات الدولية ذات الصلة، مبا يف    وين  .                                       قائمة األسلحة احملظورة مبوجب القانون الدويل

                                                                                                                 ذلـك اجتماعات الدول األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة                 
                                                                                                                  الضـرر أو عشوائية األثر، ويف اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك                

                                                                                                        األلغـام، وذلـك من أجل معاجلة مسألة مشروعية بعض األسلحة، وخباصة األسلحة اليت تستخدم ضد السكان                 
                                                                     املدنيني بصورة عشوائية، مبا فيها األسلحة اليت تستخدم اليورانيوم املستنفد؛ 

       ة اليت                                          ً                                                  ينبغي مواصلة البحوث العلمية اجلارية حالياً يف لبنان ويف اخلارج بشأن آثار بعض األسلح               ) ك ( 
       األسلحة  "                                                                 فنتائج هذه البحوث سوف تكون حامسة يف فحص مدى مشروعية بعض              .                       اسـتخدمت خالل الصراع   

                                                            وينبغي للمجلس أن يشجع هذه اجلهود وأن يتابع ما يطرأ            .                                       عـلى ضـوء القـانون اإلنساين الدويل         "         اجلديـدة 
           من تطورات؛
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                                    لفور لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف                                              ُ   ِّ                     ينـبغي للمجلس أن يطلب من إسرائيل بقوة أن ُتسلِّم على ا             ) ل ( 
                                                                                                                لبـنان وحكومة لبنان معلومات كاملة ومفصلة عن استخدام الذخائر العنقودية وعن مجيع إحداثيات مواقع هذه                
                                                                                                                    الذخائـر اليت أطلقت يف لبنان وذلك من أجل إتاحة القيام يف الوقت املناسب بإزالة تلك الذخائر غري املتفجرة،                   

                                                                         فيات وإصابات، وإتاحة عودة األشخاص النازحني إىل جمتمعاهتم احمللية واستئناف احلياة                      وتفادي استمرار حدوث و
                                االجتماعية واالقتصادية الطبيعية؛ 

                                                 معاجلة انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان

                                                                                             مـن املهـم تناول وتشجيع الوسائل القانونية املتاحة لألفراد لالنتصاف من انتهاكات حقوق                ) م ( 
                                                                   وهذه مسألة ملحة بالنسبة ملناطق وبلدان معينة ال تشملها آليات            .                                          اإلنسـان والقانون اإلنساين خالل الصراعات     

                                                                                     ومـرة أخـرى تنشأ هنا مسألة الشكاوى الفردية فيما يتعلق بانتهاكات القانون               .                            حقـوق اإلنسـان القائمـة     
              اإلنساين الدويل؛

                                                      ة يف القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون                                                 توجه اللجنة نظر اجمللس إىل الفجوة اخلطري        ) ن ( 
                ويف هذا الصدد،     .                                                                                             حقـوق اإلنسان فيما يتعلق بإمكانية قيام الضحايا بالتماس اجلرب والتعويض واحلصول عليهما            

                                                                                       تقترح اللجنة أن يبحث اجمللس اإلمكانيات املتاحة هبدف إنشاء جلنة خمتصة بدراسة املطالبات الفردية؛

                                                                     تصور إنشاء جلنة حتكيم بني األطراف املهتمة باألمر من أجل دراسة قضايا اجلرب؛   ميكن  ) س ( 

                                                                                                    تدعو اللجنة اجمللس إىل أن يتابع عن كثب عمل اللجنة الربملانية اللبنانية املعنية حبقوق اإلنسان،                 ) ع ( 
                       من مساعدة إىل هذه                                                                                             كمـا تدعو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تقدمي كل ما ميكنها تقدميه              

                                                                                                                  اللجنة الربملانية لكي تتمكن من إجناز حتقيقها الشامل يف أعمال القتل املبلغ عنها وغريها من االنتهاكات اخلطرية                 
  .                                         املزعومة للقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان
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htm.index/session3/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.www.  



A/HRC/3/2 
Page 14 

 

  مقدمة-   ً أوال  

  جلنة التحقيق-ألف 

  إنشاؤها ودورها-١

                                               دورة استثنائية ثانية من أجل حبث الصراع الدائر     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١١                      عقد جملس حقوق اإلنسان يف  - ١
                                          احلالة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت        "        املعنون     )١ ( ١ / ٢-                                         ويف تلك الدورة، اعتمد اجمللس القرار دإ        .         يف لبنان 

         ُ         ً   ة عاجلة وُيوفد فوراً    ُ   ّ       أن ُيشكّل بصف "                       وقرر اجمللس يف ذلك القرار    ".   ّ                                       سبّبت نشوءها العمليات العسكرية اإلسرائيلية
   ".                     جلنة حتقيق رفيعة املستوى

  :          ، يف ما يلي ١ / ٢-              من القرار دإ ٧                        ً         وتتمثل والية اللجنة، وفقاً للفقرة  - ٢

                                                             التحقيق يف استهداف إسرائيل بشكل منهجي للمدنيني وقتلهم يف لبنان؛  ) أ  "( 

َ       ِ َ                                 فحص أنواع األسلحة املُستخَدمة من ِقَبل إسرائيل ومدى امتثال هذه األ  ) ب (                      سلحة للقانون الدويل؛                   ُ   

                                      ّ                                                         تقيـيم حجـم اهلجمات اإلسرائيلية وأثرها الفّتاك حبياة البشر، واملمتلكات واهلياكل األساسية               ) ج ( 
   ".               احلساسة، والبيئة

      َّ                                                                                                   كمـا حثَّ القرار مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل، واالمتناع عن ممارسة                 - ٣
ـ          /     آب   ١٢                                        ً                               يني، ومعاملة املقاتلني واملدنيني احملتجزين وفقاً التفاقيات جنيف املؤرخة                                         العـنف ضـد السـكان املدن

  .    ١٩٤٩      أغسطس 

                                                                         ، أعلن رئيس جملس حقوق اإلنسان، لويس الفونسو دي ألبا، تسمية جواو                ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ١    ويف   - ٤
  )        اليونان (                    ، وستيليوس برياكس     )                      مجهورية ترتانيا املتحدة   (                      ، وحممد شندي عثمان      )       الربازيل (                        كليمنيت بايينا سواريس    

                                                                               وقد مت تعيني هؤالء األعضاء على أساس خربهتم يف القانون اإلنساين الدويل وقانون               .                          كأعضـاء يف جلنة التحقيق    
  .           حقوق اإلنسان

               ً                                                                  ، طلب اجمللس أيضاً إىل األمني العام لألمم املتحدة ومفوضة األمم املتحدة السامية              ١ / ٢-                ويف القـرار دإ    - ٥
 ُ      وُيشار  (                                                                                  أن يوفرا مجيع أشكال املساعدة اإلدارية والتقنية واللوجستية الالزمة لتمكني جلنة التحقيق            حلقوق اإلنسان

        ، كانت      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١١       وحبلول    .                                من إجناز واليتها بسرعة وكفاءة       ")       اللجنة "                            إلـيها فـيما يلي باسم       
                                      للجنة يرأسها أمني وتضم ثالثة موظفني                                                                               مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان قد فرغت من إنشاء أمانة            

                      ً       ً    ً                                                            لشؤون حقوق اإلنسان وحملالً عسكرياً فضالً عن موظفني لشؤون األمني والشؤون اللوجستية واإلدارية يعملون يف 
  .                  مكاتب يف جنيف وبريوت

                واعتمدت اللجنة    .      سبتمرب /        أيلول   ١١                                                                         وقـد اجتمعـت اللجـنة يف جنـيف ومعهـا أمانتها وبدأت عملها يف                 - ٦
ّ                                             واتفّقت على أن ُتقّدم تقريرها إىل اجمللس يف غضون شهرين من بدء عملها    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٩      اهتا يف       اختصاص   ُ          ّ     .  
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ّ                   وقد نّصت اختصاصات اللجنة - ٧                                            ٍ                  ، يف مجلة أمور أخرى، على أن حتظى اللجنة بتعاونٍ كامل من قبل مجيع  )٢ (     
                                             تعاون املؤسسات الدولية وغريها من اجلهات                                                      ً                    الدول األعضاء يف األمم املتحدة وعلى أنه جيوز هلا أيضاً أن تلتمس           

                                                           وعالوة على ذلك، ومن أجل متكني اللجنة من إجناز واليتها، ينبغي أن   .                                  الفاعلة ذات الصلة، حسب مقتضى احلال
   : ُ                                   ُتتاح هلا التسهيالت التالية بصفة خاصة

                                                     حرية احلركة يف مجيع أراضي لبنان، مبا يف ذلك تسهيالت النقل؛  ) أ ( 

                                                                           ة الوصول دون أية عوائق إىل مجيع األماكن واملنشآت، وحرية االجتماع وإجراء املقابالت       إمكاني  ) ب ( 
                                                                                                          مـع ممثلي السلطات احلكومية واحمللية، والسلطات العسكرية، وقادة اجملتمعات احمللية، واملنظمات غري احلكومية              

  ؛                             ُ                                    وغريها من املؤسسات، ومع أي شخص ُتعترب شهادته ضرورية إلجناز والية اللجنة

   ُ                                                                                             أن ُتـتاح لألفراد وممثلي املنظمات الذين يرغبون يف االجتماع إىل اللجنة إمكانية الوصول إليها               ) ج ( 
               دون أية عوائق؛

                                                                           إمكانية الوصول حبرية إىل مجيع مصادر املعلومات، مبا يف ذلك الوثائق واألدلة املادية؛  ) د ( 

    ُ   َّ                    ً             أن ُتوفَّر هذه الترتيبات وفقاً التفاقات                                                        وضع ترتيبات أمنية خاصة مبوظفي اللجنة ووثائقها، على          ) ه ( 
                 ُ                        األمم املتحدة اليت ُتعقد مع البلدان املضيفة؛

                                                                                                محاية الضحايا والشهود ومجيع أولئك الذين يكونون على اتصال باللجنة فيما يتعلق بالتحقيق؛               ) و ( 
                   أو التهديد أو                                                                                              وال جيـوز أن يـتعرض أي شخص من هؤالء األشخاص، نتيجة هلذا االتصال باللجنة، للمضايقة               

  .                                   التخويف أو إساءة املعاملة أو االنتقام

                                                                                        واتفقت اللجنة على أن تضطلع بواليتها بصورة سرية كما اتفقت، بصفة خاصة، على أن تقصر اتصاالهتا  - ٨
  .                                                        بوسائط اإلعالم على املعلومات املتصلة بوقائع زياراهتا إىل لبنان

ّ             ، قّدمت اللجنة إىل    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢   ويف  - ٩   .                            ً       ً            رئيس جملس حقوق اإلنسان تقريراً مرحلياً عن أنشطتها   

  الوالية والنطاق-٢

                        ، كما أنه ليس هلا أن حتكم  ١ / ٢-                          القانوين العتماد القرار دإ-             ُ   ِّ                       ليس للجنة أن ُتعلِّق على السياق السياسي  -  ١٠
          ل القوات      أفعا (                                ً                                 فمن الواضح أن لوالية اللجنة حدوداً من حيث االختصاص الشخصي             .                       عـلى مضـمون واليتها    

                           وأن حدود هذه الوالية ال تسمح   )                     على األراضي اللبنانية (                        ومن حيث االختصاص املكاين     )                       العسـكرية اإلسرائيلية  
ُ        فاللجنة ُملزمة    .       األطراف     مجيع                                                                                بإجراء فحص كامل جلميع جوانب الصراع كما أهنا ال تسمح بالنظر يف تصرفات                       

ّ                 ً      ً                   سان، وهي والية ُتفّسرها اللجنة تفسرياً واسعاً على ضوء                                                              مبقتضـيات الوالية اليت أسندها إليها جملس حقوق اإلن           ُ              
                                                                                                              مـبادئ وقواعد القانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مع مراعاة ضرورة               

  .                                                                                 ّ   احترام حياة اإلنسان وكرامته يف مواجهة التحديات املعقدة اليت تنشأ يف سياق الصراعات املسلّحة
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ـ  -  ١١                                 وتقتضي املهمة األوىل من اللجنة       .                                 إىل اللجنة ثالث مهام رئيسية      ١ / ٢-                 من القرار دإ    ٧            ند الفقرة    ُ    وُتس
       ُ                               وبينما ُتشري هذه املهمة األوىل صراحة         ".                                                                     التحقيق يف استهداف إسرائيل بشكل منهجي للمدنيني وقتلهم يف لبنان          "

                                         ، مع ذلك، النظر يف مجيع العوامل ذات                                                  ، فإن مسؤولية اللجنة عن التحقيق تقضي       "                 إسرائيل يف لبنان   "             إىل أفعـال    
  .                                           الصلة بأفعال إسرائيل فيما خيص الصراع يف لبنان

َ       ِ َ                                        فحص أنواع األسلحة املُستخَدمة من ِقَبل إسرائيل ومدى امتثال هذه           "                                    وتقتضي املهمة الثانية من اللجنة       -  ١٢    ُ                   
   ً                  ُ           فضالً عن الطريقة اليت اسُتخدمت                                                            وهذا يتطلب أن تقوم اللجنة بتقييم أنواع األسلحة،            ".                       األسلحة للقانون الدويل  

  .                                       هبا وتأثريها، وذلك من منظور القانون الدويل

                                                                     تقييم حجم اهلجمات اإلسرائيلية وأثرها الفتاك حبياة البشر، واملمتلكات       "                                    أمـا املهمـة الثالثة فتتمثل يف         -  ١٣
                                 االجتماعية والثقافية واملادية                                                  وهذه املهمة تتطلب أن تنظر اللجنة يف اآلثار          ".                                   واهلياكل األساسية احلساسة، والبيئة   

  .                                                                                  واالقتصادية والبيئية الفورية وكذلك املتوسطة والطويلة األجل املترتبة على الصراع يف لبنان

                                                                                                       ومثـة نقطـة أساسية فيما يتصل بالصراع يف لبنان وبوالية اللجنة كما حددها اجمللس، وهي تتمثل يف                   -  ١٤
                             ّ                              ستقل وحمايدة وموضوعي يف تصرف معّين خالل األعمال احلربية                                       فاللجنة تعترب أن أي حتقيق م       .              تصرف حزب اهللا  

                                                            وبالتايل فإن أي حتقيق يف مدى توافق األفعال احملددة لقوات            .                                                جيـب أن يشمل بالضرورة مجيع املتحاربني املعنيني       
                                                                    ُ                                          الدفـاع اإلسـرائيلية يف لبـنان مـع مقتضـيات القانون اإلنساين الدويل يتطلب أن ُيؤخذ تصرف اخلصم يف                    

  .          ً عتبار أيضاً  اال

ّ           وبناًء على ما تقّدم، وبالنظر إىل حدود والية اللجنة، فإنه ليس هلا، حىت ولو أرادت ذلك، أن ُتفّسر هذه  -  ١٥   ُ                                                                   ّ            ً    
                            فذلك يتجاوز نطاق الوظيفة      .                         ً                                                           الوالية على أهنا ختوهلا أيضاً وبالقدر نفسه التحقيق يف أفعال حزب اهللا يف إسرائيل             

  .     ً                تعدياً على سلطات اجمللس                           ُ      التفسريية للجنة ومن شأنه أن ُيشكل 

                                                                                                    وقـد أولت اللجنة االعتبار الواجب، لدى اضطالعها مبهامها الثالث، لألنشطة ذات الصلة املضطلع هبا                -  ١٦
                                                                            ً                            ضمن منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك عمل املكلفني باإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان، فضالً عن املبادرات                

  .                       املستمرة للوكاالت املتخصصة

    وقد   .                                                                   أية إشارة إىل الفترة الزمنية اليت يتعني على اللجنة تناوهلا           ١ / ٢-                 من القرار دإ    ٧                  ال تتضمن الفقرة     و -  ١٧
                                                                                             ّ                      نظـرت اللجنة، واضعة يف اعتبارها املهام الثالث املسندة إليها، يف مجيع املعلومات ذات الصلة يف لبنان، مركّزة                  

     ً     ، فضالً عن     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٤         يوليه إىل  /     متوز ٢ ١                                               بصفة خاصة على تأثري األحداث اليت وقعت يف الفترة من 
  .                   فترة االحتالل التالية

  املنهجية-٣

                                                وقد استندت يف عملها إىل التحقيقات والشهادات         .                                                    إن اللجنة هي هيئة لتقصي احلقائق مستقلة وحمايدة        -  ١٨
                       هبا، مبا يف ذلك من                                                                                              املباشـرة واألدلة وغريها من املعلومات اليت حصلت عليها خالل عملية التحقيق اليت قامت             

                                             وقد اجتمعت اللجنة، خالل األسابيع األوىل من         .                                                             خـالل عقـد اجتماعات يف جنيف والقيام بزيارات إىل لبنان          
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                                   وأرسلت اللجنة رسائل إىل املنظمات       .                                                                    عملها، مع رئيس جملس حقوق اإلنسان واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان         
                        كما اجتمعت اللجنة مع      .                                     لب فيها معلومات ذات صلة بواليتها                                                  احلكومـية الدولية واملنظمات غري احلكومية تط      

                                                                                                                مسـؤولني يف وكـاالت األمـم املـتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                    
                                                                                                  ، ومنظمة الصحة العاملية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،              )          اليونسـكو  (

                                                               ً                                              ومكتـب تنسـيق الشؤون اإلنسانية، ودائرة األعمال املتعلقة باأللغام، فضالً عن منسق األمم املتحدة للشؤون                
                                             ً                   ، وثالثة من املقررين اخلاصني كانوا قد قاموا مؤخراً ببعثات إىل لبنان   )                 ُ        مت التحاور معه من ُبعد     (                    اإلنسانية يف لبنان    

  .           غري حكومية                                           وإسرائيل، وجلنة الصليب األمحر الدولية، ومنظمات

                       ً     ً                  وقد تعاون لبنان تعاوناً كامالً بينما رفضت         .                                                       والتمسـت اللجـنة تعـاون حكومـيت لبنان وإسرائيل          -  ١٩
  .               إسرائيل التعاون

                                  ُ                                                                        وبالـنظر إىل طلب اجمللس من اللجنة بأن ُتنجز واليتها بسرعة، وإىل ضيق الوقت وكثافة األعمال احلربية                  -  ٢٠
                                                                          دنيني من جراء هذه العمليات، والطابع األويل للدراسات التقنية واملالية                                                    ونطاقهـا اجلغـرايف، وتشـريد السكان امل       

                                                    ً                                                     والعلمية وغريها من الدراسات ذات الصلة اليت جتريها حالياً حكومة لبنان وغريها من املؤسسات الوطنية، فإن تقرير    
            َّ                    التايل فقد وجَّهت اللجنة حتقيقها يف   وب  .                     ُ          ً     ً       ً                           اللجنة هذا ال ميكن أن ُيشكل بياناً كامالً وهنائياً جلميع االنتهاكات املزعومة

  .                                                                                        املقام األول حنو ما يندرج يف نطاق واليتها من انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان

    ٣١       إىل     ١٧             أكتوبر ومن    /              تشرين األول   ٧           سبتمرب إىل    /        أيلول   ٢٣                                           وقـد زارت اللجنة لبنان يف الفترة من          -  ٢١
             ّ                                                                   ت مع الرئيس حلّود ورئيس الوزراء السنيورة، كما عقدت اجتماعات منفصلة مع                  واجتمع  .       أكتوبر /           تشرين األول 

                                                                                                                      وزير البيئة، ووزير الكهرباء واملوارد املائية، ووزير الثقافة، ووزير الزراعة، ووزيرة الشؤون االجتماعية، ووزير              
                          وزير العدل، ووزير االقتصاد                                                                             الصحة، ووزير اخلارجية، ووزير األشغال العامة والنقل، ووزير الداخلية بالوكالة، و

                                              ً                                                   والتجارة، ووزير العمل، ووزير شؤون املهجرين، فضالً عن أعضاء يف الربملان، وأعضاء يف اللجنة الربملانية حلقوق 
              وعقدت اللجنة    .                                                                                        اإلنسـان، ونقابـة احملامني، وجملس اجلنوب، وجملس البحوث العلمية، وجملس اإلمناء واإلعمار            

                              ً                                             يف القوات املسلحة اللبنانية، فضالً عن مسؤولني يف السلطات البلدية، واملدعي العام،                         اجتماعات مع كبار الضباط 
                                                                                                               ومدير املكتب الوطين إلزالة األلغام، ومدير الدفاع املدين، واملدعي العام العسكري، ومدير ميناء بريوت، ورئيس               

  .                              بلدية بريوت، واملدير العام لآلثار

                                                              خصي لألمني العام لألمم املتحدة، واملنسق املقيم لألمم املتحدة،                                                كمـا اجتمعـت اللجنة مع املمثل الش        -  ٢٢
                                       ً                                                                       وممـثلني عـن وكاالت األمم املتحدة يف لبنان، فضالً عن قائد قوة اليونيفيل وبعض ضباطها وضباط هيئة األمم                   

           منظمة األمم                                                                           واجتمعت اللجنة مبمثلني عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، و           .                      املتحدة ملراقبة اهلدنة  
                                                               ، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة          )        اليونسكو (                                       املـتحدة للتربـية والعلم والثقافة       

                                                                                          ، وبرنامج األغذية العاملي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجلنة الصليب األمحر الدولية،             )         اليونيسيف (           للطفولـة   
                                                                عن خرباء أكادمييني يف جمال القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان                               ً ومجعية الصليب األمحر اللبناين، فضالً

                                                                          وعقدت اللجنة اجتماعات يف بريوت ويف صور مع ممثلني ملنظمات غري حكومية حملية ودولية،   .                  والعلوم االجتماعية
ّ       ُتقّدمها                                                                           وإدارات املستشفيات، ومع اهليئات الصحفية احمللية والدولية اليت لديها شهادات ومواد   ُ .  
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      ، وإىل  ١ / ٢-                                                                                ويف لبنان قامت اللجنة، مستندة يف عملها إىل احلوادث واملواقع احملددة املذكورة يف القرار دإ -  ٢٣
ُ                                      املشـورة اليت تلقتها من خمتلف املصادر، بزيارة ضاحية بريوت اجلنوبية وسهل البقاع وُجبيل كما زارت، بصفة                                                                                           

                                                          ذلك من املعلومات اليت حصلت عليها مباشرة من البلديات                                                         خاصـة، جنوب لبنان ومجعت شهادات وأدلة وغري         
                                  َّ                                        ويف بريوت، زارت اللجنة رصيف ميناء صيَّادي السمك جنويب املدينة، كما زارت يف        .                         واجملتمعات احمللية واألفراد  

                                                      ويف سهل البقاع، قامت اللجنة بزيارة إىل بلدة علي           .                                                     جـنوب بـريوت بلديات الغبرية وحارة حريك والشياح        
                                                                                          ويف جنوب لبنان، زارت اللجنة العديد من القرى والبلدات، وخباصة تلك الواقعة بني هنر                .                 ومدينة بعلبك        النهري

َ                                   ومشلت تلك الزيارات عيتا الشعب وعيترون وبنت جبيل وَشَمع وشيحني ودبل والدوير              .                     الليطاين واخلط األزرق    َ                                                 
         ِّ                              وصيدا وصدِّيقني والطيبة وتبنني وصور وياطر                                                            وقوزح والغازية وحوال واخليام ومرجعيون ومروحني والناقورة وقانا 

                                                                                                      كما انتقلت اللجنة إىل جبيل لبحث القضايا املتصلة باألضرار اليت أحلقها الصراع بالبيئة واملمتلكات                .        وزبقـني 
  .                          الثقافية يف هذا املوقع األثري

  ُ                    أُتيحت هلا، مبا يف                                                                                       وتسـتند االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة إىل التحقيقات ومجيع املعلومات اليت            -  ٢٤
                                                                                 وقد نظرت اللجنة، بصفة خاصة، يف مجيع املعلومات والوثائق اليت قدمتها وزارات              .                           ذلـك الـروايات املباشرة    

  .                                                                                ً                               حكومـة لبنان، وأعضاء الربملان اللبناين، والقوات املسلحة اللبنانية، ونقابة احملامني، فضالً عن ممثلي حزب اهللا               
                                                                                  املتاحة للعموم من قبل حكومة إسرائيل وقوات الدفاع اإلسرائيلية واليت هلا صلة                                    ّ         ونظرت اللجنة يف املواد اخلطّية      

                 ً                                                                                        ونظرت اللجنة أيضاً يف مجيع املعلومات املتوفرة لدى قوات اليونيفيل وهيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة                 .        بالصراع
  .                                                               ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها واملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية

 ُ                                                 ُ                                                    وُتعـرب اللجنة عن شكرها حلكومة لبنان على تعاوهنا، كما ُتعرب عن شكرها ألعضاء الربملان اللبناين                 -  ٢٥
               ُ                     وتود اللجنة أن ُتعرب عن شكرها، بصفة   .                                                             واللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان ومقررها على ما قدموه من معلومات

                                          اللجنة مبا لديهم من شهادات وجتارب فيما يتصل                                                       خاصة، لشعب لبنان وللسلطات اإلقليمية واحمللية على تزويدهم 
 ُ                           ً                                                                           وُتعرب اللجنة عن امتناهنا أيضاً ملا حصلت عليه من مساعدة ودعم من مفوضية األمم املتحدة السامية                  .        بالصراع

                 ُ                                                                                        حلقـوق اإلنسان، كما ُتعرب عن تقديرها للتعاون الذي حصلت عليه من وكاالت األمم املتحدة األخرى ومن                 
  .                                                                            حدة، وممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية أثناء اضطالعها بواليتها             ممثلي األمم املت

  الصراع كما تتناوله والية اللجنة-باء 

  حملة عن لبنان وخلفية الصراع-١

ّ         كيلومتراً مربعاً وُيقّدر      ١٠     ٤٥٢                                                                        لبنان بلد جبلي من بلدان منطقة البحر األبيض املتوسط تبلغ مساحته             -  ٢٦   ُ  ً      ً         
    ُ                                 ومل ُيجر أي تعداد سكاين رمسي منذ         .                                              ماليني نسمة، وهو يتألف من جمموعات خمتلفة          ٣,٨                د سكانه بنحو        عـد 
           يف املائة،   ٣٥                          يف املائة، واملسلمني الشيعة   ٤٠     ً                                            ووفقاً للتقديرات، تبلغ نسبة املسيحيني من السكان حنو   .     ١٩٣٢    عام 

  . )٣ (         يف املائة ٥                  يف املائة والدروز   ٢٣              واملسلمني السنة 

     ً         ً                                                      الجئاً فلسطينياً مسجلني يف لبنان لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل     ٤٠٦     ٣٤٢       ُ           وهـناك قُـرابة      -  ٢٧
   ).       األونروا (                               الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
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  ،  "            مناطق أمنية  "                                                             ً                              ومـنذ هنايـة احلرب العاملية الثانية، شهد لبنان صراعات دولية، وحرباً أهلية، وظهور                -  ٢٨
ّ       ً        ً            حيث قّدم دعماً لوجستياً جليش          ١٩٤٨                       اإلسرائيلية يف عام     -                              ارك لبنان يف احلرب العربية              وقـد ش    .       ً   واحـتالالً        

    َّ           ، وقَّع لبنان       ١٩٤٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٦       املؤرخ    )     ١٩٤٨   (  ٦٢    ً                    وعمالً بقرار جملس األمن       .                   الـتحرير العـريب   
            وظلت احلدود    .               سالم بينهما                                إال أنه مل يتم إبرام معاهدة       .                       اتفاقية هدنة عامة       ١٩٤٩      مارس   /       آذار   ٢٣             وإسرائيل يف   

  .    ١٩٦٧                                                             اإلسرائيلية مغلقة ولكن هادئة حىت اندالع حرب األيام الستة يف عام -          اللبنانية 

                  وقد أسفرت عن مقتل   .                             ، اندلعت احلرب األهلية يف لبنان    ١٩٩٠       وعام     ١٩٧٥                        ويف الفترة املمتدة بني عام  -  ٢٩
                                          تلف الطوائف اللبنانية خاضت الكثري مما شهدته                         وكانت هناك ميليشيات من خم  .      شخص   ١٢٠     ٠٠٠      َّ        ما يقدَّر بنحو 

                                                                                         وعلى مر السنني، قامت قوى أجنبية خمتلفة بنشر قوات هلا يف لبنان بناء على طلب من                  .                         فـترة الصراع من قتال    
  .                           احلكومة من أجل حتقيق االستقرار

      القصف  ّ                                                           شـّنت إسرائيل عمليات عسكرية متكررة، مبا يف ذلك عمليات           .                             وخـالل فـترة الثمانيـنات      -  ٣٠
  ُ                           َّ      ً                    وأُنشئت منظمة حزب اهللا، كما سيوضَّح الحقاً، يف سياق           .                                                  واهلجمات اجلوية واحتلت جنوب لبنان لفترة طويلة      

  .                    هذا االحتالل اإلسرائيلي

                        ً          عندما سحبت قواهتا امتثاالً لقراري     ٢٠٠٠     مايو  /   ّ                                           وظلّت إسرائيل تسيطر على جنوب لبنان حىت شهر أيار -  ٣١
   ).  ٧٨  ١٩   (   ٤٢٦ و  )     ١٩٧٨   (   ٤٢٥         جملس األمن 

                     ً                                                       ، اعتمد جملس األمن عدداً من القرارات اليت تدعو، يف مجلة أمور أخرى، إىل وضع حد         ١٩٧٨           ومنذ عام    -  ٣٢
                                                                                                                    للعنف وإىل محاية املدنيني واحترام السيادة اللبنانية، وانسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي اللبنانية، وممارسة              

            ، مت نشر قوة  )    ١٩٧٨   (   ٤٢٦ و  )     ١٩٧٨   (   ٤٢٥                  بقراري جملس األمن     ً وعمالً  .  )٤ (                                 السلطة اللبنانية يف مجيع أحناء البلد
      تأكيد   )  أ   : (      وهي    ٤٢٥                         َّ                     من أجل حتقيق ثالثة أغراض حمدَّدة يف القرار           )          اليونيفيل (                                  األمـم املتحدة املؤقتة يف لبنان       

                              مساعدة حكومة لبنان يف ضمان       )  ج (                                  استعادة السلم واألمن الدوليني؛ و      )  ب (                                  انسـحاب القـوات اإلسرائيلية؛ و     
ِ      وقد ظلّت والية اليونيفيل جتدَّد بصورة منتِظمة  .                               ستعادة السلطة الفعلية يف املنطقة ا            َّ                   ّ      ) ٥( .  

    ّ                                                               ، وقّع أعضاء جملس النواب اللبناين اتفاق الطائف الذي دعا إىل               ١٩٨٩        أكتوبر   /                تشـرين األول     ٢٢    ويف   -  ٣٣
                           خالل تنفيذ خطة مدهتا سنة         من    "                                                           بسط سيادة الدولة اللبنانية على مجيع األراضي اللبنانية        "                      الوفـاق الوطين وإىل     
   إىل  "    َّ                                      وتقرَّر أن يتم تسليم أسلحة امليليشيات          ".                                              حل مجيع امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية      "                    واحدة اشتملت على    

  . )٦ ( "                                  الدولة اللبنانية خالل فترة ستة أشهر

       ً   ا، وفقاً                                                               ، أبلغ األمني العام جملس األمن بأن إسرائيل قد سحبت قواهت              ٢٠٠٠         يونـيه    /           حزيـران    ١٦    ويف   -  ٣٤
ّ                                           ، وأهنا قد أوفت بالشروط اليت حّددها األمني العام يف تقريره املؤرخ             )    ١٩٧٨   (   ٤٢٦ و  )     ١٩٧٨   (   ٤٢٥          للقرارين                               

  . )٧ (     َّ           املقدَّم إىل اجمللس(S/2000/460)      ٢٠٠٠     مايو  /      أيار  ٢٢

ّ                   ّ                       وبالرغم من االنسحاب اإلسرائيلي، استمرت ميليشيا حزب اهللا يف شّن عمليات مقاومة مسلّحة متفرقة              -  ٣٥                                                          
ّ       ضد القوات املسلحة اإلسرائيلية على امتداد احلدود اجلنوبية للبنان مع إسرائيل، وكانت احلجة األساسية لشّن هذه                                                                                               

                                                      وكانت إسرائيل قد احتلت منطقة مزارع شبعا يف عام           .                                                      العمليات هي استمرار االحتالل اإلسرائيلي ملزارع شبعا      
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ّ                                 ، قّررت إسرائيل أن تطبق القانون         ١٩٨١         ويف عام     .     ١٩٦٧                وقد أدان جملس     .                                      اإلسرائيلي على منطقة شبعا احملتلة        
                                      ، هذا اإلجراء اإلسرائيلي وأعلن أنه          ١٩٨١       ديسمرب   /              كانون األول    ١٧       املؤرخ    )     ١٩٨١   (   ٤٩٧                   األمـن، يف قراره     

ٍ                                  الٍغ وباطل وليس لـه أي أثر قانوين دويل "                            ً                                ويعترب لبنان مزارع شبعا جزءاً من أراضيه، حسبما جاء يف املذكرة    ".  
ـ  ّ    املوّجه                                                      وقد تعهدت قيادة حزب اهللا مبواصلة مقاومة إسرائيل          .  )٨ (    ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ١٢                            ة إىل األمني العام بتاريخ         

                                                                   وكما ذكر األمني العام، فقد أعلن ممثلو حكومة اجلمهورية العربية            .                                            ما دامت تواصل احتالهلا ملنطقة مزارع شبعا      
      إال أن   .                                       س من األراضي السورية اليت حتتلها إسرائيل               ً                                                  السورية تكراراً أن منطقة مزارع شبعا هي جزء من لبنان ولي          

                                     ّ                            حتديد األمم املتحدة لوضع مزارع شبعا ال خيلّ بأي اتفاق لترسيم احلدود بني  "                ّ      ً            األمـني العـام قد ذكّر أيضاً بأن    
  . )٩ ( "                               اجلمهورية العربية السورية ولبنان

                            الذي أعاد فيه تأييده القوي    )     ٢٠٠٤   (    ١٥٥٩                             ، اعتمد جملس األمن القرار          ٢٠٠٤       سبتمرب   /          أيلـول   ٢    ويف   -  ٣٦
                                                   ودعا اجمللس مجيع األطراف املعنية إىل التعاون بصورة كاملة   .                                                للسالمة اإلقليمية للبنان وسيادته واستقالله السياسي

                 وقد كان القرار     .                                                                                               وعاجلـة مع اجمللس من أجل التنفيذ الكامل لذلك القرار وغريه من قرارات اجمللس ذات الصلة               
ّ   ً             موّجهاً، يف مجلة أمو                              ً                                        ً      ر أخرى، حنو نزع سالح حزب اهللا فضالً عن انسحاب القوات السورية اليت كانت، وفقاً ملا   

          وكما ذكر    .  )١٠ (    ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠                                                                       ذكـره األمني العام، القوات األجنبية الوحيدة املنتشرة يف لبنان حىت            
                             لغته بأهنا قد أكملت سحبها                                                  ، فإن حكومة اجلمهورية العربية السورية أب          ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٦                األمني العام يف    

                                                                                                          الكامل للقوات السورية وعتادها العسكري وجهاز خمابراهتا من لبنان حسب ما هو مطلوب مبوجب قرار جملس                
  . )١١ ( )    ٢٠٠٤   (    ١٥٥٩     األمن 

                         وقد نشأت كمنظمة اندجمت      .                                                                      وحزب اهللا هو منظمة شيعية بدأت تتشكل خالل احلرب األهلية اللبنانية           -  ٣٧
ِ       ِ                                                           يات كانت تقاِوم وتقاِتل ضد االحتالل اإلسرائيلي للبنان الذي حدث يف عام                                    فـيها عدة مجاعات ومجع                 ١٩٨٢     .  

                   ِّ                                                     َّ                                     وقـد أصبح حزب اهللا يشكِّل منظمة فاعلة يف النظام السياسي واجملتمع اللبناين، وهي ممثَّلة يف الربملان اللبناين ويف            
                ِّ              كما أن حزب اهللا ميوِّل ويدير        .         الفضائية                     ّ                                       كما أن هلا جناحها املسلّح وإذاعتها وحمطتها التلفزيونية           .             جملس الوزراء 

  .                                     برامج خاصة به يف جمال التنمية االجتماعية

                                                  ِّ                                                  وطـوال فـتريت الثمانينات والتسعينات وما بعدها، كان مربِّر وجود حزب اهللا هو استمرار االحتالل                 -  ٣٨
ٍ                                         اإلسرائيلي ألراٍض لبنانية واحتجاز أسرى لبنانيني يف إسرائيل                      يد شعيب قوي نتيجة حلجم                    وقد حظي حزب اهللا بتأي  .              

                                                                                                               الدمـار والظـروف الصعبة اليت فرضها االحتالل اإلسرائيلي على سكان لبنان، وال سيما السكان الشيعة الذين                 
ّ                                                                          وّمما زاد من تعزيز االلتزام هبدف حزب اهللا املتمثل يف إخراج قوات االحتالل اإلسرائيلية   .                    يعيشون يف جنوب لبنان  

                                                                           د من احلوادث اليت اشتملت على اعتداءات إسرائيلية على السكان املدنيني،                                                مـن األراضـي اللبنانـية وقوع عد       
                                          واحلادث الذي وقع يف النبطية بعد ذلك بسنة،     ١٩٨٢                                               وعمليات القتل اليت حدثت يف خميمي صربا وشاتيال يف عام 

  .   ً                                                                     فضالً عن العدد الكبري من اللبنانيني والفلسطينيني املعتقلني يف السجون اإلسرائيلية

   ويف    ).     ٢٠٠٤   (    ١٥٥٩                           ّ                                       قـد حافظ حزب اهللا على وجود مسلّح نشط على الرغم من قرار جملس األمن      و -  ٣٩
                                  ِّ                                                                          حني أن هذا االمتناع عن نزع السالح يشكِّل عدم امتثال ألحكام ذلك القرار، فإن اجلناح العسكري حلزب اهللا                  

ٍ          ألراٍض لبنانية                                ّ                                  يرى أن من حقه ممارسة املقاومة املسلّحة ضد االحتالل اإلسرائيلي غري املشروع     .  
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 ٢٠٠٦أغسطس /يوليه وآب/ األعمال احلربية اليت وقعت بني متوز-٢

                                                                           ، وقع حادث جديد بني اجلناح العسكري حلزب اهللا وقوات الدفاع اإلسرائيلية                ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٢   يف   -  ٤٠
ٍ                                           ّ      أدى إىل تصاعد يف األعمال احلربية يف كٍل من لبنان وإسرائيل أسفر عن حدوث مواجهة مسلّحة ك         وقد نشأ   .    برية                                

                                                                                                       هذا الوضع عندما قام مقاتلون من حزب اهللا بإطالق صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية وعلى قرى إسرائيلية       
                                                                                                               تقـع عـلى احلدود بينما قامت وحدة أخرى تابعة حلزب اهللا بعبور اخلط األزرق وقتلت مثانية جنود إسرائيليني                   

  .           وأسرت جنديني

                                                                  رائيلي إيهود أوملرت عملية األسر هذه بأهنا فعل قامت به دولة ذات سيادة                         وقد وصف رئيس الوزراء اإلس -  ٤١
ّ                   وقد ّمحلت إسرائيل حكومة   .  )١٢ ( "           ً            برد مؤمل جداً وبعيد املدى "           ووعد أوملرت   .                                هي لبنان الذي اعتدى على إسرائيل     

   .  )١٣ (           من احلكومة                                  ُ  ِّ                                          لبنان املسؤولية عن هذه العملية ألهنا ُنفِّذت من األراضي اللبنانية وألن حزب اهللا هو جزء

ِ                                                  ورداً عـلى ذلـك، نفى رئيس الوزراء اللبناين فؤاد السنيورة أي ِعلم بالعملية وقال إنه ال يؤيدها                  -  ٤٢                                                     ً    ) ١٤(  .  
ِ                                                                     وُعِقدت جلسة طارئة للحكومة اللبنانية أعيد فيها تأكيد هذا املوقف           ُ     ١٣                               وعالوة على ذلك، ويف رسالة مؤرخة    .  

ّ                         موّجهة إىل األمني العام          ٢٠٠٦       يوليه   /   متوز                      احلكومة اللبنانية مل    "                                                وإىل رئيس جملس األمن، أعلنت حكومة لبنان أن            
                         احلكومة اللبنانية ال تتحمل  "    وأن   "                                                                       تكـن عـلى عـلم باألحداث اليت جرت وجتري على احلدود الدولية اللبنانية       

  . )١٥ ( "                                املسؤولية عن هذه األحداث وال تؤيدها

    وقد   .                            ّ ً     ً    ّ ً         ع اإلسرائيلية مبهامجة لبنان جّواً وحبراً وبّراً                          ، قامت قوات الدفا       ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٣        ً      واعتباراً من    -  ٤٣
                               وأعلن رئيس األركان اإلسرائيلي      .   ّ                               ً                ُّ                                نفّذت القوات الربية اإلسرائيلية عدداً من عمليات التوغُّل يف األراضي اللبنانية          

        رئيس               ، بينما قال   )١٦ ( "                                                                      إذا مل تتم إعادة اجلنديني، فسوف نعيد لبنان عشرين سنة إىل الوراء            "                      دان حـالوتس أنـه      
                      فأين هناجم؟ إذا كان      .                                         هذا األمر هو بني إسرائيل ودولة لبنان       "                                                    وحدة القيادة اإلسرائيلية الشمالية عودي آدم إن        

ِ    وأِذن   .  )١٧ ( "                                                    ليس فقط جنوب لبنان، وليس فقط مواقع حزب اهللا         -                                          اهلدف يقع داخل لبنان، فكل شيء مشروع           
  . )١٨ (         على لبنان  "          ٍ عنيف وقاٍس "                         ٍّ  جملس الوزراء اإلسرائيلي بردٍّ 

                                            بسط سلطتها على أراضيها يف إطار جهد يرمي إىل     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ٢٧                            وقد قررت احلكومة اللبنانية يف  -  ٤٤
  . )١٩ (                                                               ضمان عدم وجود أية أسلحة أو سلطة غري أسلحة وسلطة الدولة اللبنانية

ِ                                                                           وُوِضعت شروط لوقف إطالق النار ومت تعديلها عدة مرات خالل الصراع، ولكن النجاح يف ال -  ٤٥  ُ         توصل إىل  
                                                          وقد ناشد لبنان جملس األمن بصورة متكررة بأن يدعو إىل وقف فوري   .                                     اتفاق بني الطرفني قد استغرق عدة أسابيع

  .                                       وغري مشروط إلطالق النار بني إسرائيل وحزب اهللا

                      الذي يدعو، يف مجلة أمور   )     ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                        ، اعتمد جملس األمن القرار     ٢٠٠٦        أغسـطس   /     آب   ١١    ويف   -  ٤٦
                                                                               ف تام لألعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إىل وقف حزب اهللا الفوري جلميع اهلجمات، ووقف   وق "         أخرى، إىل 

                                               يؤكد على ضرورة العمل على وجه عاجل ملعاجلة         "    ، و  "                                                      إسـرائيل الفـوري جلميع العمليات العسكرية اهلجومية       
              َ          رائيليني املختطفَني، دون                                                                                      األسـباب الـيت أدت إىل نشوب األزمة احلالية، مبا يف ذلك إطالق سراح اجلنديني اإلس               
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            الذي يدين  ١ / ٢-                                                                          ويف اليوم نفسه، اعتمد جملس حقوق اإلنسان الذي اجتمع يف دورة استثنائية القرار دإ   ".     شروط
  .                                                                                     فيه االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل ويدعو إىل إنشاء جلنة التحقيق

    ١٤                                                            طالق النار بدأ سريانه يف الساعة الثامنة من صباح يوم                                                     وقـد وافـق طـرفا الصراع على وقف إل          -  ٤٧
  .    ٢٠٠٦      أغسطس  /  آب

                             وكما ذكر األمني العام، فقد       .     ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ١٧                                                 وبدأ اجليش اللبناين انتشاره يف جنوب لبنان يف          -  ٤٨
ِ                         بلـغ عدد القوات اليت ُنِشرت يف البداية                   الذين                                                           جندي مث زيدت لتبلغ كامل قوهتا حيث بلغ عدد اجلنود           ١     ٥٠٠                   ُ 

ِ                                           ُنِشـروا إىل اجلـنوب من هنر الليطاين حنو                                   أغسطس، كان عدد أفراد     /     آب   ١٨     وحىت    .  )٢٠ (  ١٥     ٠٠٠-  ١٠     ٠٠٠ُ 
                                        أكتوبر، زاد هذا العدد إىل أكثر من        /              تشرين األول    ١٣          ؛ وحبلول    ٢     ٠٠٠                                         اليونيفـيل يف جـنوب لبنان يبلغ حنو         

  .             كامل من لبنان                                                       وهو العدد املطلوب لكي تنسحب قوات الدفاع اإلسرائيلية بال-   ٥     ٠٠٠

ُ ِ                 وقد ُرِفع احلصار يف      -  ٤٩                                أكتوبر، أعلن اجليش اإلسرائيلي     /              تشرين األول   ١    ويف    .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ٧- ٦    
                                 كما أكدت اليونيفيل أن قواهتا       .  )٢١ (                                              ّ                              أنـه أكمل انسحابه من جنوب لبنان، وهي معلومات أكّدهتا قوة اليونيفيل           

                                                      ة ال تزال موضع حبث بني اليونيفيل وقوات الدفاع اإلسرائيلية                                             ال تزال تعمل بالقرب من بلدة الغجر، وكانت احلال
  .                                         وقد ظلت احلالة فيما يتصل مبزارع شبعا كما هي  .  )٢٢ (                                      واجليش اللبناين حىت وقت كتابة هذا التقرير

  توصيف الصراع-٣

               ظمة ما يتمثل                                                                                              من الشروط األساسية املسبقة لتطبيق القانون اإلنساين الدويل وحتديد القواعد املنطبقة والنا            -  ٥٠
                   كما أن االلتزامات     .                               ً                                                                 يف البـت فيما إذا كان هناك فعلياً صراع مسلح وتصنيف هذا الصراع من الناحية القانونية               

     ً                      وتبعاً لذلك، فإن املسألتني      .                                               ً                                     القانونـية مبوجـب القـانون اإلنساين الدويل تتوقف أيضاً على طابع الصراع ذاته             
                                                           ما إذا كان صراع مسلح قد وقع أم ال يف لبنان ويف إسرائيل يف        )  أ   : ( ا                                           الرئيسـيتني املتالزمتني اللتني تنشآن هنا مه      

  .             فمن هي أطرافه  )  ب (                                ً  ، وإذا كان هذا الصراع قد وقع فعالً     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٤       يوليه و /     متوز  ١٢          الفترة بني 

   هو    ً                ً                                                                                أوالً، مـن الثابت متاماً يف القانون اإلنساين الدويل أن العنصر األساسي حتديد وجود صراع مسلح                  -  ٥١
ُ  ِّ                                           وإىل جانب ذلك، مثة ُحجِّية يف افتراض وجود صراع مسلح كلما كان هناك   .                                االسـتخدام الفعلي للقوة املسلحة                    

                                                                                                             جلوء إىل استخدام القوة املسلحة بني الدول أو كلما كان هناك عنف مسلح طويل األمد بني السلطات احلكومية                  
                                       وينطبق القانون اإلنساين الدويل عندما ينشأ   .  )٢٣ (    ما                    َّ                              واجلماعات املسلحة املنظَّمة أو بني هذه اجلماعات ضمن دولة

لِزم مجيع أطراف الصراع بأن متتثل امتثاالً كامالً ألحكامه            ِ                                   ً     ً                    صراع مسلح، وهو ُي                               وعلى أساس الظروف الوقائعية      .                ُ  
                                                                                                    لتنفيذ األعمال احلربية اليت وقعت، مبا يف ذلك كثافة العنف واستخدام القوة املسلحة، ترى اللجنة أن وجود صراع

  .                              ُ             ٍ  مسلح خالل الفترة ذات الصلة قد ثُبت على حنو كاٍف

                                                الذي دعا إىل وقف كامل لألعمال القتالية، وال يف قرار   )     ٢٠٠٦   (    ١٧٠١     ً                       ثانياً، ليس يف قرار جملس األمن  -  ٥٢
َ                          فاللغة املستخَدمة يف قرار جملس حقوق        .                                        أية إشارة إىل توصيف الصراع املسلح       ١ / ٢-                       جملـس حقوق اإلنسان دإ                 

                                                                              ، حتث مجيع األطراف على احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل، واالمتناع عن             ٥                اصة يف الفقرة                 اإلنسـان، وخب  
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                                                                                                             ممارسـة العنف ضد السكان املدنيني، ومعاملة مجيع املقاتلني واملدنيني احملتجزين، يف مجيع الظروف، معاملة متتثل                
  .    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                     التفاقيات جنيف املؤرخة 

         ِّ                                                                                 صة اليت متيِّز الصراع ما يتمثل يف أن األعمال احلربية الفعلية مل حتدث إال بني إسرائيل                                  ومـن السمات اخلا    -  ٥٣
  .                                                                    ً                               ومل جتد اللجنة أية داللة على أن القوات املسلحة اللبنانية قد شاركت فعلياً يف األعمال احلربية                 .                 ومقاتلي حزب اهللا  

                       مثل املطار العسكري يف     (                          سلحة اللبنانية ومنشآهتا                                                                      أما قوات الدفاع اإلسرائيلية، من جانبها، فقد هامجت القوات امل         
                                                                               ، ومجيع حمطات الرادار على امتداد الساحل اللبناين، وثكنة اجليش يف اجلمهور اليت تقع      )٢٤ (                         القلـيعات يف مشال لبنان    

ِ                                        ومل ُتبِد قوة أمنية مشتركة بني القوات املس         .  )٢٥ ( )                                                 كيلومتر من حدود لبنان اجلنوبية مع إسرائيل          ١٠٠    ُ       على ُبعد        لحة    ُ  
  .    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٠                                                                     وقوة الشرطة اللبنانية أية مقاومة لقوات الدفاع اإلسرائيلية يف مرجعيون يف 

                                                                                   ّ         وفيما يتعلق بالصراع، فإن موقف حكومة لبنان هو أهنا ال تتحمل املسؤولية عن العملية اليت نفّذها حزب  -  ٥٤
                وأهنا مل تكن        ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٢            رائيلية يف                                                                     اهللا ضد دورية تابعة لقوات الدفاع اإلسرائيلية داخل األراضي اإلس         

                        ً                                                   وهذا ما أكده للجنة شفوياً رئيس الوزراء فؤاد السنيورة عندما التقى باللجنة يف   .  )٢٦ (                        على علم مسبق هبذه العملية
          وعالوة على   .  )٢٧ (                              َّ                       كما أن لبنان قد أعلن أنه مل يتنبَّ هذه العملية ومل يؤيدها  .     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥       بريوت يف 

  .  )٢٨ (                                                                                             ، فإن احلكومة اللبنانية قد أكدت أهنا السلطة الوحيدة اليت هلا قرار السلم واحلرب ومحاية الشعب اللبناين   ذلك
  )     ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                                                                                             وقد شاركت احلكومة اللبنانية بفعالية يف املفاوضات اليت أفضت إىل اعتماد قرار جملس األمن               

                    ً                               نبها، فقد أعلنت رمسياً أن املسؤولية تقع على كاهل                                  أما حكومة إسرائيل، من جا      .       َِ                           الـذي قَِبلـته إسرائيل ولبنان     
                                         ، وأن هذا العمل احلريب هو عمل قامت به دولة  )٢٩ (                           ُ  ِّ                           حكومة لبنان اليت من أراضيها ُنفِّذت هذه العملية ضد إسرائيل

  . )٣٠ (                  ذات سيادة هي لبنان

                    ت الدفاع اإلسرائيلية                                                                         وترى اللجنة أن األعمال احلربية قد جرت يف الواقع الفعلي وبصورة أساسية بني قوا -  ٥٥
                                             ً                                        وإن كون القوات املسلحة اللبنانية مل تشارك فعلياً يف هذه األعمال ال ينفي طابع الصراع بوصفه   .            وحزب اهللا فقط

   ويف   .      ً      ً      ً                                                                         ً                     صراعاً دولياً مسلحاً من وجهة النظر القانونية كما أنه ال ينفي كون إسرائيل ولبنان وحزب اهللا أطرافاً فيه                 
  .              ة على ثالث نقاط              ِّ        هذا الصدد، تشدِّد اللجن

   ً                                                                                                     أوالً، إن حـزب اهللا، يف لبنان، هو حزب سياسي معترف به من الناحية القانونية وهو يضم يف صفوفه                    -  ٥٦
                                                       كما أن لـه ممثلني منتخبني حسب األصول يف الربملان وله             . )٣١ (                  ً                        مواطـنني يشكلون جزءاً من مكونات السكان      

  .                     جهزة الدستورية للدولة                              وبالتايل فإنه مندمج ومشارك يف األ  .               وزراء يف احلكومة

                والسلوك الفعلي    .      ً                                                                                   ثانـياً بالنسبة للجمهور يف لبنان، تعين املقاومة وجود احتالل إسرائيلي ألراض لبنانية             -  ٥٧
                                                                                                            حلـزب اهللا يف جنوب لبنان يدل على وجود صلة ضمنية بني حكومة لبنان وحزب اهللا يف الدور الذي اضطلع به                    

                وحزب اهللا يشكل،     .  )٣٢ (                                               ة مقاومة لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية                                          هذا األخري على مر السنني بوصفه حرك      
                                                                                                يف جانبه العسكري وعلى ضوء القانون اإلنساين الدويل، مجاعة مسلحة، أي ميليشيا، تندرج تصرفاهتا وعملياهتا يف 

             ومن وجهة    .    ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢                                       من اتفاقية جنيف الثالثة املؤرخة        ٤           من املادة     )  ب ( ٢                      نطاق انطباق الفقرة    
                                        ّ              ً    النظامية يف جنوب لبنان، فإن حزب اهللا قد مثّل، وميثل، تعبرياً  ة                                              النظر الداخلية، ويف غياب القوات املسلحة اللبناني

                                      ويف البيان الوزاري للحكومية اللبنانية،   .                                                             ً      عن املقاومة من أجل الدفاع عن أراضي البلد اليت حتتل إسرائيل جزءاً منها
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ِ                        اعُتـِبرت املقاومة اللبنان            ً       ً        ً                                                                   ية تعبرياً حقيقياً وطبيعياً عن حق الشعب اللبناين يف الدفاع عن أرضه وكرامته من خالل                 ُ 
    ١٨                                                  وقد أشاد الرئيس إميل حلود، يف خطابه إىل األمة بتاريخ    .  )٣٣ (                                           التصـدي لـلخطر والعـدوان اإلسـرائيليني       

                       الواقع، بسلطة الدولة                              كما اضطلع حزب اهللا، حبكم األمر     .  )٣٤ ( "                        مقاتلي املقاومة الوطنية   "        ، ب         ٢٠٠٦       أغسطس   /  آب
     ١٦٨٠ و  )     ٢٠٠٤ (    ١٥٥٩                                    ً     ً                                           وسيطرهتا يف جنوب لبنان، غري ممتثل امتثاالً كامالً ملقتضيات تنفيذ قراري جملس األمن              

                                                             ّ                                      اللذيـن طالبا، يف مجلة أمور أخرى، برتع سالح مجيع اجملموعات املسلحة وحثّا على االحترام الصارم                  )     ٢٠٠٦ (
  .                                                        ظل السلطة الوحيدة واحلصرية حلكومة لبنان يف مجيع أحناء البلد                                  لسيادة لبنان وسالمة أراضيه ووحدته يف

     ً                                                                          ً                           ثالثاً، لقد تعرضت الدولة اللبنانية لعمليات حربية مباشرة من قبل إسرائيل مشلت أفعاالً كفرض حصار                -  ٥٨
ُ                       وظل قائماً إىل أن ُرفع احلصار اجلوي يف         ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٣                     جـوي وحبري بدأ يف         ر            سبتمرب واحلصا /       أيلول ٦          ً       

                                                                         ؛ كما مشلت محلة منهجية وواسعة النطاق من اهلجمات املباشرة وغريها من                ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ٨           البحري يف   
                                                             ً                                   اهلجمات يف مجيع أحناء أراضيه ضد السكان املدنيني واألهداف املدنية، فضالً عن تدمري واسع النطاق للبىن التحتية 

                                       ً                  ت مسلحة على القوات املسلحة اللبنانية فضالً عن أعمال                                                              واملرافق العامة وغريها من املنشآت االقتصادية؛ وهجما      
                                                                                ً      ً                        عدائـية تتمـثل يف التدخل يف شؤونه الداخلية وسالمته اإلقليمية ووحدته، وأفعال تشكل احتالالً مؤقتاً لقرى                 

  .                                            وبلدات لبنانية من قبل قوات الدفاع اإلسرائيلية

                                               اللبنانية اللجنة بأهنم يعتربون أن لبنان طرف                                                                وإىل جانب ذلك، أبلغ عدد من كبار املسؤولني يف احلكومة            -  ٥٩
                                                                                                                       يف الصـراع ما دام هو الضحية للعمليات العدائية املسلحة من قبل إسرائيل وما دام يعاين من اآلثار املدمرة هلذه                    

              وبقدر ما يكون   .  )٣٥ ( "                            ً          املعتدى عليه ميكن أن يكون طرفاً يف الصراع "                             وعلى حد تعبري وزير العدل، فإن   .         العمليات
                                    املشتركة بني اتفاقيات جنيف لعام      ٢              من املادة     ٢                                                            ون اإلنسـاين الدويل ذا صلة باحلالة، وبالنظر إىل الفقرة                  القـان 
                                                                                                        ، فـإن هـذا القانون ينطبق حىت يف حاالت كتلك اليت تقوم فيها القوات املسلحة لدولة طرف باحتالل                       ١٩٤٩

                   وباالستناد إىل هذا     .                 الدولة األخرية                                                                                أراضـي دولـة أخرى بصورة مؤقتة دون أن تواجه أية مقاومة من قبل هذه              
                     ُ                                                                                            األسـاس القانوين نفسه، ذُكر أن اتفاقيات جنيف تنطبق حىت يف احلاالت اليت تقوم فيها دولة ما باحتالل دولة                    
                                                                                                                 أخرى بصورة مؤقتة دون حدوث تبادل إلطالق النار بينهما، أو يف احلاالت اليت ال تواجه فيها الدولة احملتلة أي                   

  . )٣٦ (              قاومة العسكرية               شكل من أشكال امل

                  ً                                                                       وتعترب اللجنة أن كالً من لبنان وإسرائيل طرف يف الصراع وأهنما يظالن ملزمني بأحكام اتفاقيات جنيف  -  ٦٠
                               كما أن حزب اهللا ملزم بالقدر        .                                                                    وأحكام القانون اإلنساين الدويل العريف القائم وقت نشوء الصراع             ١٩٤٩      لعام  

                   ُ       ً       ً                                       يضاف إىل ذلك، وكما ذُكر آنفاً، أن كالً من إسرائيل ولبنان طرف يف              و  .                                      نفسـه باالمتثال هلذه القوانني نفسها     
  .                                                                                           الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، ومها يظالن ملزمني من الناحية القانونية باحترام هذه الصكوك

                ، وهو عمل غري        ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٢                                                                   ويضاف إىل ذلك أنه بينما أدى الفعل الذي قام به حزب اهللا يف               -  ٦١
                                                                                                            مشـروع مبوجـب القـانون الدويل، إىل إثارة رد فوري عنيف من قبل إسرائيل، فمن الواضح أن اإلجراءات                   

      ، قد   )٣٧ ( )                 للدفاع عن النفس   (                                                                                    العسكرية اليت اختذهتا إسرائيل، وإن كان هناك مربر قانوين الستخدام القوة املسلحة             
    وقد   .                              األراضي اللبنانية بأكملها                                                                            تصـاعدت بسرعة، من رد على حادث وقع على احلدود إىل هجوم شامل على             

                    وتتسم أفعال إسرائيل    ".                    عملية عسكرية هجومية "                  أن رد إسرائيل كان   )     ٢٠٠٦ (    ١٧٠١                      اعترب جملس األمن يف قراره 
   ).  ٢٩- د   (    ٣٣١٤                              َّ                            هذه خبصائص العدوان املسلح كما عرَّفته اجلمعية العامة يف قرارها 
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                                                     تعترب مقاتلي هذا احلزب إرهابيني فال يؤثر يف توصيف                                                            أما كون إسرائيل تعترب حزب اهللا منظمة إرهابية و         -  ٦٢
      وقوات   .                                                                              فقد مت حتميل لبنان املسؤولية يف عدة تصرحيات رمسية صدرت عن حكومة إسرائيل              .                    اللجنة هلذا الصراع  

   .  )٣٨ (                                            ً      ً      ً   الدفاع اإلسرائيلية تعترب عملياهتا يف لبنان صراعاً دولياً مسلحاً

  القانون املنطبق-٤

          ً                                                                         هامها وفقاً لواليتها واختصاصاهتا من خالل تطبيق القانون الدويل والقانون اإلنساين                            اضطلعت اللجنة مب   -  ٦٣
                 ً                                                     وقد استرشدت أساساً مببادئ الكرامة اإلنسانية اليت تقوم عليها حقوق            .                                     الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان    

  .                      اإلنسان والقانون اإلنساين

                                                     ري ألحكام القانون اإلنساين الدويل، فإن قانون حقوق                                                    وبيـنما خيضع الصراع املسلح واالحتالل العسك       -  ٦٤
                     فكل من هذين القانونني   .                                                                     اإلنسان ينطبق يف مجيع األوقات، مبا يف ذلك خالل حاالت الطوارئ أو الصراع املسلح

  . )٣٩ (               يكمل ويعزز اآلخر

                     القانون اإلنساين الدويل  ) أ ( 

                                         يل تنطبق على حاالت الصراع؛ وإسرائيل ولبنان                                                     إن اجملموعـة األساسـية من أحكام القانون اإلنساين الدو     -  ٦٥
                                         فإسرائيل طرف يف اتفاقية جنيف الرابعة        .                                                                 كالمهـا طـرف يف صكوك رئيسية من صكوك القانون اإلنساين الدويل           

                                                                              ولكنها مل تصدق على الربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين بشأن محاية ضحايا                ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢        املؤرخة  
                                                                                ائيل، باإلضافة إىل ذلك، طرف يف اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النـزاع     وإسر  .             الصراع املسلح

                                        ؛ ويف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة  )    ١٩٥٤ (                    ، ويف بروتوكوهلا األول     ١٩٥٤     مايو  /      أيار  ١٤              املسلح، املؤرخة 
      ويف      ١٩٨٠        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٠                                                                               تقلـيدية معيـنة ميكـن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، املؤرخة            

                                                           ، وبروتوكوهلا الثاين املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األلغام       )    ١٩٨٠ (                                                بـروتوكوهلا األول املـتعلق بالشـظايا اخلفية         
                           ، وبروتوكوهلا الرابع املتعلق  )    ١٩٩٦     مايو  /      أيار ٣                   ، وبصيغته املعدلة يف     ١٩٨٠ (                              واألفخاخ املتفجرة واألجهزة األخرى 

                                                                           ومل تصدق إسرائيل على الربوتوكول الثالث املتعلق حبظر أو تقييد استعمال              ).     ١٩٩٥ (                  ر املسببة للعمى                 بأسلحة الليز 
   ).    ٢٠٠٣ (                                                    وعلى الربوتوكول اخلامس املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب   )     ١٩٨٠ (             األسلحة احملرقة 

          لربوتوكولني            وكذلك يف ا    ١٩٤٩      أغسطس  /     آب   ١٢                                                     ولبـنان طـرف يف اتفاقـيات جنيف األربع املؤرخة            -  ٦٦
        ً                                 وهو أيضاً طرف يف اتفاقية حظر استحداث         .                                                                  اإلضـافيني األول والـثاين املتعلقني حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة         

                  ، ويف اتفاقية الهاي  )    ١٩٧٢ (                            والتكسينية وتدمري تلك األسلحة   )  ة         البيولوجي (                                   وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجية 
            ولبنان ليس    .                    ، وبروتوكوهلا األول      ١٩٥٤      مايو   /       أيار   ١٤                     رتاع املسلح، املؤرخة                                          حلماية املمتلكات الثقافية يف حاالت ال     

    ً                                                                                                                   طرفاً يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، املؤرخة               
  .            هبذه االتفاقية                  ً                            ، كما أنه ليس طرفاً يف أي من الربوتوكوالت امللحقة     ١٩٨٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٠

                                                                                                           وباإلضـافة إىل االلـتزامات املترتبة على املعاهدات الدولية، فإن القواعد العرفية للقانون الدويل حلقوق                -  ٦٧
َ                                           اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ُملِزَمة للدول وغريها من اجلهات الفاعلة           ِ   ُ                                 أي أن مجيع أطراف الصراع ختضع        .                              
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َ       ً                     كما أن حزب اهللا، بوصفه طرفاً يف الصراع، ُملَزم أيضاً باحترام القانون   .  )٤٠ (    ً                            أيضاً للقانون اإلنساين الدويل العريف   ُ            ً                         
  . )٤١ (                         اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان

                                                                                        وإن االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ختضع جلملة قواعد منها  -  ٦٨
      ّ                         وقد وقّعت إسرائيل ولكنها مل       .   ً                           ضالً عن القانون الدويل العريف                                                      نظـام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ف       

  .                               أما لبنان فلم يوقع أو يصدق عليه  .                               تصدق على النظام األساسي للمحكمة

                          القانون الدويل حلقوق اإلنسان  ) ب ( 

   ضي                                                                                                        إن إسـرائيل ولبنان ملزمان بأحكام الصكوك الدولية املتصلة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت تقت               -  ٦٩
             وهذه الصكوك    .                                                                                                منهما احترام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان لألفراد املوجودين ضمن الوالية القضائية لكل منهما            

                                  ً                                                              تشمل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، فضالً عن املعاهدات الرئيسية املربمة يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما العهد 
                                                                       لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية                                                   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وا     

                                                                                                                          مناهضـة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء                 
  .                        رأة، واتفاقية حقوق الطفل                                                                          على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل

                                                                                                        وفـيما يتعلق حبالة األطفال يف الصراع املسلح، تقع على عاتق الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل                  -  ٧٠
                                                                                        من االتفاقية تقتضي من الدول احترام وضمان احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل               ٣٨        فاملادة    .               التزامات حمددة 

                    ً                                                             ى الدول األطراف، وفقاً اللتزاماهتا القانونية الدولية املتمثلة يف محاية السكان                      كما جيب عل    .                     ذات الصـلة بالطفل   
                                       ً                                                               املدنـيني خـالل الرتاعـات املسلحة، أن تتخذ أيضاً مجيع التدابري املمكنة لضمان محاية ورعاية حقوق األطفال          

  .                            املتأثرين من جراء الرتاع املسلح

                                                         دنية والسياسية يسمح، يف الظروف اليت هتدد حياة األمة،                                                     ويف حـني أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل         -  ٧١
                               ّ     فإن هناك ضمانات ال جيوز عدم التقّيد -                                      شريطة أن تكون التدابري ضرورية للغاية -         ّ                  بعدم التقّيد ببعض الضمانات 
  ر       ، وحظ  ) ٦       املادة   (                                                    وهذه الضمانات تشمل، فيما تشمله، احلق يف احلياة            ).  ٤       املادة   (                            هبا يف أي وقت من األوقات       

                               ؛ ومبدأ املشروعية يف جمال القانون  ) ٧      املادة  (                                                                التعذيب أو غريه من ضروب العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  
                                وباإلضافة إىل ذلك، هناك عناصر        ).   ١٦       املادة   (                                            ؛ واالعتراف بكل فرد كشخص أمام القانون         )  ١٥       املادة   (        اجلنائي  

                                                        إلنسان، ال جيوز عدم التقيد هبا، وهذه تشمل حق مجيع األشخاص                                                    أخرى يف العهد، حددهتا اللجنة املعنية حبقوق ا       
                                                                                                         احملرومني من حريتهم يف أن يعاملوا معاملة إنسانية تكفل احترام الكرامة املتأصلة يف شخص اإلنسان؛ وحظر أخذ          
                                                                                                          الـرهائن وعمليات االختطاف أو عمليات االحتجاز غري املعترف هبا، وبعض عناصر حقوق األقليات يف التمتع               

                                                                                                                باحلمايـة، وحظـر الطـرد أو الترحيل القسري للسكان، وحظر الدعاية للحرب والترويج للكراهية القومية أو                
                 ً                         وجيب االمتثال دائماً لاللتزام بإتاحة سبل        .  )٤٢ (                                                                      العنصـرية أو الدينية اليت حتض على التمييز أو العداوة أو العنف           

                       ومحاية تلك احلقوق املعترف   .  )٤٣ (          من العهد ٢        املادة     من ٣                                                انتصاف لضحايا أي انتهاك لألحكام الواردة يف الفقرة 
        كما أن    .                    ّ                ً                                                                       بأنه ال جيوز عدم التقّيد هبا تقتضي أيضاً توفر ضمانات إجرائية معينة، مبا يف ذلك الضمانات القضائية                

   أو                               ّ                                                                           التدابري املتخذة يف حاالت عدم التقّيد بأحكام العهد جيب أال تنطوي على أي متييز على أساس العرق أو اللون           
  .                                       اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي
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                                                                                                   وباإلضـافة إىل ذلـك، فإن احلقوق اليت يشملها العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                -  ٧٢
     من  ٥   و ٤                                                                                   ً         والثقافية ميكن أن تقيد، يف أوقات الرتاع املسلح حيث تكون هناك قيود على املوارد، وذلك وفقاً للمادتني 

  .  )٤٤ (                                                          هو محاية حقوق األفراد وليس السماح بفرض القيود من قبل الدول ٤                           إال أن اهلدف األساسي للمادة  .     العهد
                                                ً                                                                  ولذلـك فإن أية قيود تفرض جيب أن تكون متناسبة، وفقاً للقانون، مبا يف ذلك املعايري الدولية حلقوق اإلنسان،                   

                                           هداف املشروعة املنشودة، كما جيب أن تكون                                                                         ومـتوافقة مع طبيعة احلقوق اليت حيميها العهد، وذلك لتحقيق األ          
  . )٤٥ (                                                      ضرورية للغاية من أجل تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي

                      من العهد الدويل اخلاص  ٤                                                         ً                     ومل خيطـر لبنان األمني العام لألمم املتحدة بإعالن حالة طوارئ وفقاً للمادة              -  ٧٣
                    وقد أعلنت إسرائيل     .     ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٢             وطنية يف                                                               باحلقوق املدنية والسياسية، رغم أنه قد أعلن حالة طوارئ        

     ولدى   .                                                          وأبقت على هذه احلالة على حنو متواصل منذ ذلك احلني              ١٩٤٨      مايو   /       أيار   ١٩                        حالـة طوارئ عامة يف      
 ٩                                      ً                                             ً                           التصديق على العهد، أصدرت إسرائيل إعالناً فيما يتعلق بوجود حالة الطوارئ هذه وأبدت حتفظاً على املادة                 

  . )٤٦ ( )  نه              حرية الشخص وأم (

     جلميع  "                                                                                    من العهد كل دولة طرف بأن حتترم وتكفل احترام احلقوق املعترف هبا يف العهد                 ٢ ُ              وُتلزم املادة    -  ٧٤
                                                             وباإلضافة إىل ذلك، اعترفت حمكمة العدل الدولية بأن العهد            ".                                               األفراد املوجودين يف أراضيها واخلاضعني لواليتها     

  . )٤٧ ( "                                      ما يف إطار ممارستها لواليتها خارج أراضيها                                         ينطبق فيما يتعلق بأية أفعال تقوم هبا دولة  "

  الوقائع والتحليل القانوين -     ً ثانيا  

  النهج العام-ألف 

  يف الوقائع-١

 .تود اللجنة، من البداية، أن تؤكد على بعض اخلصائص الناشئة عن الصراع -٧٥

                          بل إنه قد ع خسائر بشرية  .     ً                                        يوماً يف لبنان مل يؤثر على هذا البلد فحسب       ٣٣                           إن الصـراع الذي استمر       -  ٧٦
                            وخالل هذه احلملة، قامت القوات   .                  ً                                                  جسيمة وأحلق أضراراً فادحة باهلياكل االقتصادية واالجتماعية وكذلك بالبيئة

                 قذيفة، وأطلق    ٢     ٥٠٠                                                    طلعة يف مهمات قتالية، وأطلقت قواهتا البحرية           ١٢     ٠٠٠                                اجلويـة اإلسرائيلية بأكثر من      
                                 ُ                                                ، مما أدى إىل تدمري أجزاء كبرية من الُبىن التحتية املدنية اللبنانية، مبا يف               )٤٨ (        قذيفة    ١٠٠     ٠٠٠                     جيشها ما يزيد عن     

                                                         ، مثل مطار بريوت الدويل، واملوانئ، وشبكات املياه ومعاجلة مياه  �      األهداف �                            ذلك الطرق واجلسور وغري ذلك من 
            ً            ستشفيات، فضالً عن املنازل                                                                          الصرف، ومرافق توليد الكهرباء، وحمطات الوقود، واملنشآت التجارية، واملدارس وامل

ُ                           مرتل قد ُدمرت أو تضررت وأن          ٣٠     ٠٠٠                                          وتشري تقديرات احلكومة اللبنانية إىل أن         .  )٤٩ (       اخلاصـة           جسور     ١٠٩        
      ً                       مرفقاً من املرافق الصحية       ٧٨                   ً                          قد تضررت وأن أضراراً جسيمة قد حلقت ب             )  ٢      كلم    ٤٤٥     ٠٠٠ (      ً      طـريقاً       ١٣٧ و
                               وعالوة على ذلك، تفيد احلكومة       .                             ينما مت تدمري مستشفيني اثنني     ب  )                                       املستوصفات واملراكز الصحية واملستشفيات    (

  "               النقاط احليوية  "             نقطة من      ٣٢                                                                    من املراكز التجارية واملصانع قد تضررت، كما حلقت أضرار ب                 ٩٠٠                اللبنانية بأن   
  مت      وقد     ).                                                                                        مطارات وموانئ وشبكات للمياه ومعاجلة مياه الصرف، وحمطات لتوليد الطاقة الكهربائية           (         األخـرى   
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      ً                                                                                      موقعاً توجد فيها قنابل عنقودية يف جنوب لبنان حيث ألقي ما يزيد عن مليون قنبلة                   ٧٨٩                      حتديـد ما يزيد عن      
   .                     عنقودية يف هذه املنطقة

                  ونزوح ما يزيد عن   .             أشخاص جبروح ٤     ٤٠٩     ً          شخصاً وإصابة  ١     ١٩١                                 وقـد أسـفر الصراع عن مقتل         -  ٧٧
  . )٥١ (                                    أن ثلث القتلى واجلرحى كانوا من األطفال                  وتشري التقديرات إىل   .  )٥٠ (               شخص عن ديارهم   ٩٠٠     ٠٠٠

     ً    شخصاً     ٩٩٧      ً                  مدنياً قتلوا وأصيب       ٤٣                      وتفيد التقارير بأن      .                                         كمـا وقعـت إصابات جسيمة يف إسرائيل        -  ٧٨
             مرتل ونزح    ٦     ٠٠٠          ، وتضرر    )                 إصابتهم خفيفة     ٨٠٧                     إصابتهم متوسطة و      ١١٥                    إصابتهم خطرية، و     ٧٥ (        جبـروح   

  .                                  ى البلدات اإلسرائيلية يف مشال إسرائيل                           شخص نتيجة هلجمات حزب اهللا عل   ٣٠٠     ٠٠٠

                          وقد مشلت آثار تلك العمليات   .                                                                   وكـان للعملـيات اإلسـرائيلية تأثري مدمر، وال سيما يف جنوب لبنان        -  ٧٩
  .                                                                                                              السـكان املدنيني واملمتلكات والبىن التحتية واملنشآت الثقافية واملساجد والكنائس، وكانت هلا نتائج مأساوية             

    ".                   الدمار واهلالك واملوت "                                                 احلربية، ألقت إسرائيل منشورات يف جنوب لبنان تشري إىل                    ومنذ هناية العمليات 

                                                                                                   ويـدل تصـرف إسرائيل على عدم احترامها بصفة عامة للمبادئ األساسية اليت ختضع هلا النـزاعات                 -  ٨٠
                      التأثري املأساوي بصفة             ومن املؤكد أن  .                                                                  املسلحة، وال سيما مبادئ التمييز بني املدنيني واملقاتلني والتناسب والتحوط
  .                                                              خاصة على املدنيني واملمتلكات املدنية ناشئ عن عدم احترام تلك املبادئ

                                                                                                        ومـن املهم مالحظة أفعال قوات الدفاع اإلسرائيلية من حيث اعتداءاهتا املباشرة واملتعمدة على السكان                -  ٨١
                                             عن املقاتلني، واألهداف املدنية عن األهداف            ً                                                     فكـثرياً ما مل تراع هذه القوات االلتزام بتمييز املدنيني           .            اللبنانـيني 

                                     وقد عاىن املدنيون معاناة شديدة من جراء   .                ً                                                 العسكرية، وكثرياً ما مل يتم احترام املمتلكات املدنية املشمولة باحلماية
       معه                                                                                          وإن معاملة املدنيني اللبنانيني بوصفهم أعضاء يف حزب اهللا أو من أصدقائه أو املتعاطفني               .                  اهلجمات العشوائية 

                                                    أو مقاتلني حمتملني ميكن أن يكونوا عرضة هلجمات مشروعة، هي  /                                          أو من أسر أعضائه ومعاملتهم بالتايل كأعداء و
  ̀                                                     املدنيني الذين فقدوا وضعهم كأشخاص مشمولني باحلماية      ̀                                                      معاملة تتجاوز إىل حد بعيد أي تفسري قانوين ملبدأ          

  .̀                                 مشاركتهم املباشرة يف األعمال احلربية̀       ومبدأ 

  يف املبادئ القانونية األساسية-٢

                                                                                                   خـالل أي صراع مسلح، تشكل محاية املدنيني قاعدة أساسية من قواعد القانون اإلنساين الدويل، وهي                 -  ٨٢
             ويدخل احترام   .                                                                                    تشـمل مـبادئ أساسية تتصل بتمييز املدنيني عن غري املدنيني، والتناسب، والضرورة العسكرية   

  .                                                    صلب احلماية اليت توفر مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان                              احلياة اإلنسانية وكرامة اإلنسان يف

                                                                                             ويقتضـي القـانون الـدويل من الدول أن تكفل االحترام الكامل للحق يف احلياة ألولئك األفراد الذين       -  ٨٣
  ل                      ويف الوقت نفسه، ومن أج  .                                                                                 يدخلون يف نطاق واليتها، مبا يف ذلك توفري احلماية من احلرمان التعسفي من احلياة           

                                                                                                        ضـمان احلماية للمدنيني يف الرتاعات املسلحة، يقتضي القانون اإلنساين الدويل أن متيز مجيع أطراف الصراع، يف            
              ً                                                         وهذا يعين أساساً أن اهلجمات ال جيوز أن توجه إال حنو أهداف عسكرية،               .                                  مجيع األوقات، بني املدنيني واحملاربني    

                                                          أو غرضها أو استخدامها مسامهة فعلية يف العمل العسكري                                                            أي تلك األهداف اليت تسهم حبكم طبيعتها وموقعها         
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                       ً     ً         ً                                                                             والـيت ينطوي تدمريها تدمرياً كامالً أو جزئياً أو السيطرة عليها أو حتييدها، يف الظروف السائدة يف حينه، على                   
    أما   .  )٥٣ (                                            ً       ً                            وال جيوز استخدام املدنيني إال إذ كانوا يؤدون دوراً مباشراً يف األعمال احلربية              .  )٥٢ (                  ميزة عسكرية حمددة  

                                     ً                                                       اهلجمات على األهداف املدنية فمحظورة متاماً إال إذا كانت وقت اهلجوم تستخدم ألغراض عسكرية وإذا كان يف 
   .  )٥٤ (                       تدمريها ميزة عسكرية حمددة

                 وهذا يشمل اهلجمات   .  )٥٥ (     ً                                                          ً       ووفقاً ملبدأ التمييز بني املدنيني واحملاربني، حتظر اهلجمات العشوائية حظراً تاما -  ٨٤
                                                                                 ون موجهة ضد هدف عسكري حمدد واليت تستخدم فيها أساليب أو وسائل قتال ال ميكن أن توجه ضد         اليت ال تك

                                                                                                             هدف عسكري حمدد، أو ال ميكن أن تكون آثارها حمدودة حسبما يقتضيه القانون اإلنساين الدويل، وبالتايل فإهنا                 
                            وحتظر اهلجمات اليت تشن بواسطة    .    ييز                                                                         تتسم بطابع إصابة األهداف العسكرية واملدنيني أو األهداف املدنية دون مت          

                                                                ً                                      القصـف، مبـا يف ذلك القصف بالصواريخ، واليت تعامل كهدف عسكري وحيد عدداً من األهداف العسكرية                 
                               وهذا احلظر للهجمات العشوائية      .  )٥٦ (                                                                          املنفصـلة واملميزة شكل واضح واليت تقع يف منطقة حضرية أو قرية ريفية            

ّ      ً                        ة بالنسبة لعملية عسكرية معنية فحسب بل جيب أن حيّد أيضاً من استخدام                                               جيـب أال حيدد االستراتيجية املعتمد                                                   
  . )٥٧ (                                                            بعض أنواع األسلحة يف احلاالت اليت يؤثر فيها ذلك على السكان املدنيني

 ُ                                                                                  وُيحظر شن هجمات على أهداف عسكرية مشروعة قد يتوقع أن حتدث خسائر عرضية يف أرواح املدنيني  -  ٨٥
        ً                                              ً                    و أضراراً بأهداف مدنية أو أن حتدث كل ذلك، مما يشكل إفراطاً يف اهلجمات بالقياس                         أو أن تلحق أذى باملدنيني أ

  . )٥٨ (                                           على امليزة العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقعة

                                                                                                 وجيـب أخـذ كل االحتياطات املمكنة لتجنب وقوع خسائر عرضية، والتقليل إىل احلد األدىن يف مجيع                  -  ٨٦
  .  )٥٩ (                                                              واح املدنيني أو أضرار عرضية تلحق باملدنيني وباألهداف املدنية                                                األحـوال، من وقوع خسائر عرضية يف أر       

                                                                                                    وينص القانون اإلنساين الدويل على عدد من التدابري االحترازية احملددة فيما يتعلق بالتخطيط للهجمات وتنفيذها،  
                     ملدنيني، ما مل يتعذر                                                                                                   مبا يف ذلك االلتزام بتوجيه إنذار مسبق فعال فيما خيص اهلجمات اليت قد تؤثر على السكان ا                

   .  )٦٠ (               ذلك بسبب الظروف

  .                                                    ً                                                        كمـا أن ضمان محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة يقتضي أيضاً إبقاء املدنيني بعيدين عن األهداف العسكرية                 -  ٨٧
                                                                                                                    وباإلضـافة إىل ذلـك، حيظر القانون الدويل االستخدام املتعمد للمدنيني من قبل أي طرف من أطراف الرتاع من أجل                    

  . )٦١ (                                 ً                                       األهداف، اليت تكون لو ال ذلك أهدافاً عسكرية مشروعة، من التعرض هلجمات مشروعة   حتصني

                                                                                                     وينـبغي التذكري باملبادئ األساسية األخرى للقانون الدويل املتصلة حبماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة               -  ٨٨
 ً                                  الً، أنه جيب على الدول أن متارس                            ومن هذه املبادئ، مث     .                                                        وذلك قبل أن تنظر اللجنة يف القضايا احملددة املطروحة        

              أي معاقبة   -                        وحتظر العقوبة اجلماعية      .  )٦٢ (                                                                   نفوذها قدر اإلمكان من أجل وقف انتهاكات القانون اإلنساين الدويل         
                                      وحيثما ال تكون األعمال االنتقامية احلربية    )٦٣ (                                                                   جمموعـة من الناس بسبب أفعال ارتكبها فرد واحد أو عدة أفراد           

                   ً                     وهي تكون حمظورة كلياً عندما توجه ضد         .  )٦٤ (                                  الدويل، فإهنا ختضع لشروط صارمة                             حمظـورة مبوجـب القانون    
                                            وباإلضافة إىل ذلك، حتظر بشكل صارم األعمال         .  )٦٥ (                                                  أشـخاص مشـمولني باحلمايـة مبوجب اتفاقيات جنيف        

    اية                                                                                                       االنتقامـية املوجهـة ضد األهداف املدنية احملمية مبوجب اتفاقيات جنيف وكذلك مبوجب اتفاقية الهاي حلم               
  . )٦٦ (                 املمتلكات الثقافية
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                                                                                                     والتشـريد القسـري للمدنيني ألسباب تتصل بالرتاع املسلح حمظور إال إذا اقتضته دواعي أمن املدنيني                 -  ٨٩
                                                           وحيثما حيدث التشريد، جيب اختاذ مجيع التدابري املمكنة من أجل ضمان   .  )٦٧ (                                املعنيني أو دواعي الضرورة العسكرية

                                                                          ظل أوضاع مرضية فيما يتصل باملأوى والنظافة والصحة والسالمة والتغذية، وعلى حنو                         استقبال املدنيني املعنيني يف 
   .  )٦٨ (                                     يكفل عدم الفصل بني أفراد األسرة الواحدة

                                                                                                   وتتسم إتاحة إمكانية وصول املساعدة اإلنسانية إىل السكان املتضررين بأمهية حامسة حيثما تكون الدولة املعنية    -  ٩٠
     ً          ووفقاً للقانون   .                                                               اجات األساسية للمدنيني املوجودين على أراضيها أو غري راغبة يف ذلك                                   غـري قـادرة على تلبية االحتي      

                                                 ، وجيب على مجيع أطراف الصراع أن تتيح وتيسر          )٦٩ (                                                              الـدويل، جيب احترام ومحاية العاملني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية         
                      وقد شدد جملس األمن بصفة   .  )٧٠ (          حاجة إليها                                                                    وصول اإلغاثة اإلنسانية بسرعة ودون أية عوائق إىل املدنيني الذين هم يف      

                                              ً     ً                                                    خاصة، على ضرورة تعاون مجيع األطراف املعنية تعاوناً كامالً مع منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومع وكاالت    
ٍ                                         األمم املتحدة يف إتاحة الوصول على حنٍو آمن ودون عوائق إىل املدنيني يف الرتاع املسلح                                 ) ٧١( .  

  النهج احملدد�باء 

  اهلجمات على السكان املدنيني واألهداف املدنية-١

                                                                                                إن مـن احلقـائق األكـثر مأساوية للصراع ما يتصل مبسألة اهلجمات املباشرة والعشوائية على املدنيني          -  ٩١
     ً                                         ً                 ونظراً لضيق الوقت وكذلك العتبارات عملية منها مثالً النـزوح           .                                            واألهـداف املدنـية وانتهاك احلق يف احلياة       

ٍ                                                               واحلاجة إىل توثيق كامل ومتأٍن لروايات األفراد من شهود العيان، مل تستطع اللجنة أن تنظر إال يف              املستمر للناجني                           
                                                        وترد أدناه االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة باالستناد إىل   .                                      عدد حمدد من احلوادث اليت وقعت خالل الصراع

  .          حوادث حمددة

  )                    انظر املرفق السادس   (                                         ل بعدد كبري من أعمال القتل املزعومة                               ً     ً                إن اللجنة تدرك أن حتقيقاً شامالً فيما يتص        -  ٩٢
      وتؤكد   .          ً                                                                                      جيري حالياً حتت رعاية اللجنة الربملانية اللبنانية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اجملتمع املدين واألفراد املعنيني

                      ق يف احلياة وغريه من                                                                                               اللجنة أن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل واحلوادث اليت تشتمل على انتهاك مزعوم للح            
                                                                                                                حقـوق اإلنسان، تستدعي إجراء مثل هذه التحقيقات اليت ينبغي أن تلقى الدعم واملساعدة من جهات من بينها                  

  .                                                                   املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريها من وكاالت األمم املتحدة، حسب الضرورة

           جنوب لبنان  ) أ ( 

                                               ان لعمليات قصف واسعة أسفرت عن وقوع قتلى                                                           تعـرض العديـد من القرى يف شىت أحناء جنوب لبن           -  ٩٣
                                           وقد احتلت القوات اإلسرائيلية بعض القرى        .                                                           وجرحى يف صفوف املدنيني وعن نزوح السكان على نطاق واسع         

  .                         كما تعرض سهل البقاع هلجمات  .               ً                      اليت تعرضت أيضاً ألنواع أخرى من األضرار

         وكان مرتل   .                            رات إىل الشمال من هنر الليطاين                                                            وتقـع قرية الدوير يف جنوب لبنان على بعد بضعة كيلومت           -  ٩٤
          وقد زارت    .                                                                                                     أسـرة الشيخ عادل عكاش املؤلف من ثالثة طوابق يقع خارج القرية يف بقعة معزولة على سفح تلة                 

                                                                                                          اللجـنة هذا املوقع وحتدثت إىل السيد حممد مصطفى عكاش، والد الشيخ عادل عكاش الذي روى للجنة كيف                  
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                                 ويف ذلك الوقت، كان رجل الدين        .      يوليه /      متوز   ١٤                                   الساعة الرابعة من صباح يوم                                 أصيب املرتل بثالث قذائف يف    
  ،  )      سنة   ١٧          أشهر و   ٦                     تتراوح أعمارهم بني     (                                                 سنة، وزوجته وبناته السبع وأبناؤه الثالثة          ٤١                      الـذي يـبلغ عمره      

ّ                 وخادمتهم السريالنكية موجدين داخل املرتل، وقد قتلوا مجيعهم وُدّمر املرتل بالكامل  ُ                                                        .  

                            إسالوا عنه أي شخص يف القرية،  "          ً  وأضاف قائالً   .                              ً      ً     ً      ً    ل والد الشيخ إن ابنه كان عاملاً دينياً ورجالً مساملاً   وقا -  ٩٥
                             وقال الوالد إن هذه املدرسة قد   .                               وكان يدرس يف مدرسة دينية يف صيدا   ".                                 فسوف يقول لكم اجلميع نفس ما أقوله

                                              الكتب اليت رأهتا اللجنة مبعثرة على جانب التلة                                 وكانت لدى الشيخ جمموعة ضخمة من     .           ً                     أصـيبت أيضاً بعد أيام قليلة     
                                                                متر من أقرب مرتل من املنازل األخرى اليت مل تصب، مما يدل                ٢٠٠                               وكان املرتل يقع على بعد حنو         .               ووسـط الركام  

    إال  .                                                                                 ومل يكن هناك ما يدل على حدوث أية أعمال حربية يف املناطق اجملاورة أو ما حوهلا            .                        ً     على أن املرتل كان مستهدفاً    
                                     ً        فمن الواضح أن الشيخ عكاش، بوصفه مدنياً         .                                                                        أنه مل يتسن مجع معلومات من شأهنا أن توضح الدافع لقتل هذه األسرة            

   .                                ً                                                ورجل دين، يعترب هو وأسرته أشخاصاً مشمولني باحلماية اليت يوفرها القانون اإلنساين الدويل

                                        القرية من قبل قوات الدفاع اإلسرائيلية،                             ً                          ويف مروحني، قابلت اللجنة شهوداً فيما يتعلق على احتالل هذه -  ٩٦
             انظر الفرع   (       يوليه   /      متوز   ١٦    و   ١٥                                                                           وعـلى اهلجمـات الـيت تعرضـت هلـا قوافـل كانـت تغادر القرية يف                  

                                             بأنه مع تقدم قوات الدفاع اإلسرائيلية إىل         )          اليونيفيل (                                                 وقد أفادت قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان            ).  ٢  -       بـاء   
                               وباإلضافة إىل ذلك، قام جنود قوات   .                                                   ر على كل مرتل مبدافع الدبابات واملدافع الرشاشة                                القرية، أخذت تطلق النا   

                                                                                                                  الدفاع اإلسرائيلية لتخريب العديد من املنازل خالل فترة احتالهلم للقرية كما قاموا بإحراق أحد املنازل بصورة                
ُ              وقد قام اجلنود جبمع الفُُرش اليت        .                                                                   وقد رأى أعضاء اللجنة بأنفسهم األضرار اليت جنمت عن هذا احلريق            .       متعمدة ُ                     

ّ                                                                     كـانوا ينامون عليها يف ذلك املرتل وكّوموها يف غرفة واحدة مث أضرموا فيها النار بصورة متعمدة                             ومع اقتراب    .                                 
  .                                                                                      هناية الصراع، وعقب انسحاب قوات الدفاع اإلسرائيلية، تعرضت القرية هلجمات بالقنابل العنقودية

                                                                                ، مبا فيها إضرام النار بصورة متعمدة أو تدمري املباين الفارغة هي أفعال،                                            وتـرى اللجنة أن هذه األفعال      -  ٩٧
ّ                                                                                            ال ميكن أن ُتّربر باالستناد إىل مقتضيات الضرورة العسكرية، وال سيما بالنظر إىل أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد     ُ         

   .          د غادروها                                                                      أمرت بإخالء القرية وشهدت عملية إخالئها وكانت تعرف بالتايل أن مجيع املدنيني ق

              ونتيجة لذلك،    .                                                                                  يوليه، قامت القوة اجلوية اإلسرائيلية بقصف مبىن من ثالثة طوابق يف بلدة قانا             /      متوز   ٣٠    ويف   -  ٩٨
      أبريل  /        نيسان   ١٨                  ً                                    وقد كان هذا تكراراً للحادث املأساوي الذي وقع يف            .  )٧٢ (    ً   طفالً   ١٧      ً                   مدنـياً، من بينهم        ٢٩       قـتل   
  .                                                                  ر هذا احلادث مشاعر غري عادية، وخباصة بالنظر إىل عدد الضحايا                  وقد أثا   .  )٧٣ (             مدين لبنان     ١٠٠               حيـث قتل         ١٩٩٦

                  على إدانة اهلجوم    "                          ، حث األمني العام اجمللس          ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ٣٠                                                 ويف بيان أدىل به يف جلسة طارئة جمللس األمن يف           
                    من عن صدمته وأمله                                   ويف اليوم نفسه، أعرب جملس األ       .  )٧٤ (                                   ودعا إىل وقف فوري لألعمال احلربية       "                     اإلسرائيلي على قانا  

                                                                                                                  الشـديدين إزاء القصف اإلسرائيلي لقانا، وأعرب عن شديد أسفه للخسائر يف أروح األبرياء يف الصراع وطلب من                  
                             وقد عرض تقرير األمني العام       .  )٧٥ (                              ً                                                      األمني العام أن يقدم إليه تقريراً يف غضون أسبوع واحد بشأن هذا اهلجوم املأساوي             

  . )٧٧ (     ً                                      وفقاً ملا ذكرته حكومة إسرائيل وحكومة لبنان      األحداث  .  )٧٦ (     أغسطس /    آب ٧      املؤرخ 

  .  )٧٨ (     يوليه /      متوز   ٣٠                                            ً      ً                                 وعقـد رئـيس أركان القوة اجلوية اإلسرائيلية مؤمتراً صحفياً حول هذا اهلجوم يف                -  ٩٩
    ١٢     منذ   "              وأكد أنه        ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ٢                                                                  وأجري بعد ذلك حتقيق رمسي من قبل السلطات اإلسرائيلية نشر يف            
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                          وقد مت حتذير السكان عدة       .        ً                                        صاروخاً من داخل القرية واملناطق احمليطة هبا          ١٥٠             يزيد عن            ُ         يوليه، أُطلق ما   /     متـوز 
              مؤكدة أن املبىن   .                                           ً                   وذكرت القوة اجلوية اإلسرائيلية أن لديها صوراً تثبت دقة اهلجمات    .  )٧٩ ( "                  مرات إلخالء املنطقة  

                 ً     املبىن قد هوجم وفقاً     "                   يف التقرير أن             وقد جاء   .                                                                املعين قد أصيب بقنبلتني انفجرت إحدامها بينما مل تنفجر األخرى         
                                                                                                                        للمبادئ التوجيهية للقوة اجلوية اإلسرائيلية فيما يتعلق بإطالق النار على اهلياكل املشتبه فيها داخل القرى اليت مت                 

              وقد قامت قوات       (...)                                                                               حتذير سكاهنا بإخالئها واملتامخة للمناطق اليت كانت الصواريخ تطلق منها يف اجتاه إسرائيل 
                                                                    ً                                              دفـاع اإلسـرائيلية بعمليتها باالستناد إىل معلومات تفيد بأن املبىن كان خالياً من املدنيني وأنه كان يستخدم                    ال

  . )٨٠ ( "              كمخبأ لإلرهابيني

                                 ُ                                                                          وقـد قامت اللجنة بزيارة قانا حيث أُبلغت بأن أفراد أسرتني كانوا يعيشون عادة يف أماكن أخرى من                   -   ١٠٠
  .                                                                     تلك الليلة ألنه كان أحد املباين األكرب يف املنطقة وكان فيه طابق أرضي مدعم                               القرية قد انتقلوا إىل ذلك املبىن يف

     ً                                                                                                               ووفقـاً إلفادات الشهود، فإن فردين من أسرة واحدة كانا من مقاتلي حزب اهللا وقد قتال أثناء القتال يف أماكن                    
                          ني إن األرض قد حادت من                      وقال أحد الناج    .      يوليه /      متوز   ٣٠                                                     أخرى وبالتايل فإهنما مل يكونا موجودين يف قانا يف          

   .  )٨١ (               حتته مث اهنار املبىن

               ونتيجة لذلك، مل   .                  ُ                                                                  وعقـب هـذا اهلجوم، ذُكر أن قوات الدفاع اإلسرائيلية واصلت هجومها على قانا              -   ١٠١
                               اليونيفيل من الوصول إىل املرتل حىت  /                                                                    تتمكن مجعية الصليب األمحر اللبناين وال أفرقة الدفاع املدين وال فرق اإلنقاذ   

                                         ً                                وتقول قوات الدفاع اإلسرائيلية إهنا تلقت أوالً تقارير عن احلادث حوايل             .                                  عة التاسعة من صباح ذلك اليوم         السا
                                                            ويف الوقت نفسه، وجهت قوات الدفاع اإلسرائيلية حتذيرات إىل املدنيني   .                      ً  الثامنة والنصف صباحاً-               الساعة الثامنة 

                                           وا يشعرون خبوف شديد من املغادرة بسبب استمرار                                                            بـإخالء املكـان، رغم أنه كان من الواضح أن األهايل كان          
             حسبما يقتضيه   "      فعالة "                                                                           عمليات القصف يف قانا وعلى الطرق احمليطة هبا، أي أن تلك التحذيرات ال ميكن أن تعترب 

  . )٨٢ (                    القانون اإلنساين الدويل

              ِ             الصواريخ من ِقبل حزب                                                       ُ                               ومل تتلق اللجنة أية معلومات تشري إىل أن ذلك املبىن كان ُيستخدم كموقع إلطالق              -   ١٠٢
                                    أما التدابري االحترازية اليت اختذهتا       .  )٨٣ (                                                    ً       ً       ً               اهللا سـواء قبل أو أثناء وقوع اهلجوم وإنه كان بالتايل هدفاً عسكرياً مشروعاً             

                                                                                  يوليه قبل ساعتني فقط من وقوع ذلك اهلجوم، لتحذير املدنيني لكي يغادروا قانا              /      متوز   ٣٠                             قوات الدفاع اإلسرائيلية يف     
                                                                                  فهجمات قوات الدفاع اإلسرائيلية كانت قد أفضت بالفعل إىل تقييد حركة التنقل              .                      ابري فعلية وال فعالة                 فـلم تكن تد   

                                                                                                               على الطرق بشكل خطري، وكانت البلدة تتعرض لقصف مكثف وعنيف، وكان الوقت املتاح لألهايل ملغادرة البلدة يف                 
  . )٨٥ (                                  لتربير استهداف البلدة ليست معقولة                           ُ    وترى اللجنة أن األسباب اليت قُدمت  .  )٨٤ (               ً    ً  تلك الظروف قصرياً جداً

                                                                                                ويف الطيـبة، مجعت اللجنة معلومات حول احتالل جزء من البلدة من قبل قوات الدفاع اإلسرائيلية اليت         -   ١٠٣
     ١٣٦              وقد مت تدمري      .                                                                                            أقامت مواقع للقناصة يف القلعة حيث كان بإمكان هؤالء التحكم يف املناطق احمليطة بالبلدة             

  .        يف الطيبة   ً          مرتالً ومدرستني 

                                  إال أهنم أكدوا أنه ينبغي التمييز بني   .                                                                       وقد أوضح شهود للجنة أن معظم الرجال يف القرية كانوا ميتلكون بنادق         -   ١٠٤
                                                                                                                 مقاتـلي حزب اهللا احملترفني واملتطوعني املدنيني من ميليشيا حركة أمل واحلزب الشيوعي اللبناين الذين محلوا السالح                 

  .            ً                                                                       طوعون مرحباً هبم إذا امتثلوا لقواعد حزب اهللا وإال فقد كانوا يؤمرون مبغادرة املنطقة                      وكان هؤالء املت    .            خالل الصراع 
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                                                                                                                      وقال الشهود إن حزب اهللا مل يطلق صواريخ وقذائف مدافع اهلاون من داخل القرية كما أنه مل يستخدم القرية كدرع                    
                                      نفاق يف املناطق اجملاورة كمنطلق لعملياته،                                                      بل إن حزب اهللا قد استخدم األودية اجملاورة وكذلك الكهوف واأل  .       ألنشطته

  .                                                          ً       ً      ً            وقد وجد يف املساحات الريفية اخلالية احمليطة بالقرية ما يوفر غطاًء واسعاً وأمناً لعملياته

                                                                                                       وقد استمعت اللجنة إىل شهادات شهود ورأت أدلة على سلوك قوات الدفاع اإلسرائيلية يف القرية، مبا                 -   ١٠٥
ّ                          ُخّربت، وحاويات املياه اليت لُّوثت بفضالت اإلنسان                                       يف ذلـك املـنازل اليت احتلت و        ُ                        ّ                        كما أن املدرسة اخلاصة      . ُ 

ّ                                                          املوجودة يف القرية قد ُخرّبت ولُطّخت باألوساخ، وهو ما شهده وسجله مراسلو التلفزيون السويدي  ُ     ّ  ُ                     .  

   ُ       د أُحرقت       ُ                                                                                              كما أُبلغت اللجنة بأن جثة مقاتل من مقاتلي حزب اهللا قتله قناصو قوات الدفاع اإلسرائيلية ق                -   ١٠٦
ُ  ّ      على جانب الطريق خارج البلدة وُمثّل هبا                              ) ٨٦( .  

                                                                                        وحتـدث عـدة أشـخاص إىل اللجنة عن حادث آخر شديد اخلطورة متثل يف قتل األفراد األربعة لعائلة       -   ١٠٧
                                                            فقد أفاد أحد الشهود بأن قناصة قوات الدفاع اإلسرائيلية أطلقوا   .                                         واحدة، هي عائلة نصر اهللا، والتمثيل جبثة األب

                               كما أن ابنتها اليت كانت قد ذهبت   .                                                              على امرأة كانت عائدة إىل مرتهلا بعد أن جلأت إىل مرتل آخر يف القرية     النار
                                             ً                  وحدث الشيء نفسه للوالد وابنه اللذين ذهبا أيضاً إىل املرتل            .               ُ                                 لتطمئن عليها قُتلت هي األخرى برصاص القناصة      

                        ُ                ومن بينها جثة األب الذي قُطعت يداه         .            وقت الحق                                            وقد عثر أهل القرية على اجلثث األربع يف         .               ملعرفة ما حدث  
                      وهناك حتقيقات يف هذه       ".                            هذا ما سوف حيدث لنصر اهللا      "                                        وقد وجدت على جثته ورقة كتب عليها          .        ورجـاله 

  (Human Rights Watch)                  ً                                                           املزاعم جتريها حالياً اللجنة الربملانية اللبنانية حلقوق اإلنسان، ومرصد حقوق اإلنسان 
  .         غري حكومية             ومنظمات حملية 

                                                                                                              وقـد قامت اللجنة بزيارة بلدة الغازية الصغرية الواقعة إىل الشمال من هنر الليطاين واليت هامجتها القوة                  -   ١٠٨
    ٥٦     ً           شخصاً وأصيب      ٢٩     ُ                                وقد قُتل يف اهلجوم ما ال يقل عن           .     ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ٨    و  ٧                        اجلويـة اإلسرائيلية يف     

                                                 سر اليت تضررت من جراء عمليات القصف، وعاينت اللجنة                                    وقد التقت اللجنة برئيس البلدية وباأل  .           آخرون جبروح
                                                           وأبلغ رئيس البلدية اللجنة بأن البلدة مل تكن قد شهدت قبل ذلك   .                                             مبنيني من املباين األربعة اليت تعرضت للهجوم      

                                         ُ                                   ُ                                       أية أعمال حربية وأنه ليس للمنازل اليت اسُتهدفت أية صلة حبزب اهللا، وأن البلدة مل ُتستخدم لشن هجمات ضد                  
ُ                                وقد ُدمرت املنازل بقصف جوي دقيق        .                                                                ويظهر أنه مل يتم توجيه أية حتذيرات لألهايل قبل وقوع اهلجوم            .        إسرائيل     

  ُ                     ً                                         وأُبلغت اللجنة بأن هجوماً آخر قد وقع يف مكان جماور عندما كانت جتري   .                              ً وكان حجم األضرار العرضية حمدوداً
  .                       مل يسفر عن وقوع إصابات               إال أن هذا احلادث  .                                  مراسم تشييع ودفن ضحايا هذه اهلجمات

                                                                                             ويف ياطر، التقت اللجنة برئيس البلدية وبعدد من مسؤويل البلدة الذين أوضحوا هلا أن البلدة قد تعرضت  -   ١٠٩
ُ        مرتالً بينما ُدمر      ٨٥٠                    ً             لقصـف عنيف أحلق أضراراً بنحو        ّ                      وقد ُوّجهت حتذيرات إىل األهايل   .     ً          مرتالً بالكامل   ٢٣٠    ً         ُ     

                                                                               ج منها كانت مغلقة نتيجة لعمليات القصف اليت كانت تقوم هبا قوات الدفاع                                              ملغـادرة البلدة ولكن طرق اخلرو     
                         يوليه، أسقطت قوات حزب اهللا  /     متوز  ١٢   ويف   .                                               ومل يتم توجيه أي حتذير قبل وقوع اهلجوم على البلدة  .           اإلسرائيلية

             هذا احلادث إىل          وقد أفضى   .                     متر خارج القرية    ١     ٠٠٠                                                             طائـرة عمودية تابعة لقوات الدفاع اإلسرائيلية على بعد          
ُ                                                             وُهومجت سيارة إسعاف تابعة جلمعية الصليب األمحر اللبناين يف            .                      عملـيات قصـف مكثف       .      أغسطس /     آب   ١٣ 

                                  وقد حدث هذا خالل األيام الثالثة        .   ُ                                                                                  وأُبلغت اللجنة بأنه قد مت إلقاء قنابل عنقودية على القرية واملناطق احمليطة هبا            
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                                                          يتم إطالق أية قذائف من داخل القرية بل من املناطق احمليطة هبا                        وأفاد املسؤولون بأنه مل    .                      األخـرية مـن الصراع    
ُ                                            يف املائة من املنازل قد ُدمرت يف األيام القليلة األخرية من احلرب، بل إن   ٨٠                          وأفاد هؤالء املسؤولون بأن     .      فقـط                        

ُ         أحد املنازل قد ُدمر قبل    .                                   دقيقة من بدء سريان وقف إطالق النار  ١٥              

                                وقد أوضح املسؤولون أن املناطق       .                                              ياطر قد استخدمت كقاعدة ملقاتلي حزب اهللا                            وحيتمل أن تكون بلدة    -   ١١٠
               وقد يكون إسقاط   .                                                                                              احملـيطة بالبلدة قد استخدمت كمواقع إلطالق القذائف وأن ستة مقاتلني من البلدة قد قتلوا              

                            بل العنقودية يف األيام الثالثة                                                                                  الطائرة العمودية التابعة لقوات الدفاع اإلسرائيلية قد أدى إىل رد اختذ شكل إلقاء القنا
                                                                                       وال ميكن تربير منط وطريقة هذه اهلجمات باالستناد إىل مقتضيات الضرورة العسكرية، فقد               .                  األخرية من الصراع  

                                                                       ويدل استخدام القنابل العنقودية على نزعة انتقامية وحماولة ملعاقبة           .                                         كانت هذه اهلجمات عشوائية وغري متناسبة     
                                                   وكما يف العديد من احلاالت األخرى اليت حققت فيها اللجنة،   .                           أولئك العائدون إىل البلدة                   السكان كلهم مبن فيهم

                                            وليس لتدمري هذا العدد الكبري من املنازل املدنية   .                                                          فإن أفعال قوات الدفاع اإلسرائيلية كانت عشوائية وغري متناسبة
  .                                            ما يربره باالستناد إىل مقتضيات الضرورة العسكرية

                                            ً                                    اللجنة بزيارة بلدة عيتا الشعب اليت كانت مسرحاً لقتال عنيف وعمليات قصف مكثفة طوال          وقد قامت  -   ١١١
                                                                                        وعلمت اللجنة من رئيس البلدية أنه يف اليوم األول من الصراع، مت حتذير السكان بأن عليهم مغادرة   .            فترة الصراع

                           املدنيني الذيـن يبلغ عددهم                        وقام معظم السكـان      .         دقائق   ١٠                            وبدأ القصف بعد ذلك ب          .                     الـبلدة خالل ساعتني   
ُ        وقد ُدمر حنو   .                      شخص آخرين ظلوا فيها   ١٠٠                                    مبغادرة البلدة يف هذا الوقت ولكن حنو   ١٢     ٠٠٠           ً   مرتل تدمرياً    ٨٠٠    

ُ      كامالً بينما ُدمر    .                           وحلقت أشد األضرار بوسط البلدة  .           ً      ً   مرتل تدمرياً جزئياً   ٤٠٠    ً       

                                          عن البلدة وقد صمدوا طوال فترة الصراع يف         ً                                                       ووفقـاً لـروايات الشهود، قام مقاتلو حزب اهللا بالدفاع            -   ١١٢
                            وكان يسبق كل عملية توغل قصف   .                                                                       مواجهـه احملاوالت املتكررة لقوات الدفاع اإلسرائيلية للسيطرة على البلدة     

                                                         وقد حاولت قوات الدفاع اإلسرائيلية هدم املباين بواسطة          .                                                    عنـيف بنريان املدفعية باإلضافة إىل الضربات اجلوية       
                                                                وترى اللجنة أن التدمري الواسع النطاق للمباين السكنية وغريها من       .                          هذه احملاوالت باءت بالفشل                  اجلرافات ولكن   

  . )٨٧ (                                                                              املمتلكات املدنية كان غري متناسب ويصعب تربيره باالستناد إىل مقتضيات الضرورة العسكرية

ُ                                           وكانـت بلـدة بنـت ُجبيل املزدهرة اليت يبلغ عدد سكاهنا حنو      -   ١١٣       عاصمة  "       باسم       ُ      نسمة ُتعرف  ٣٠     ٠٠٠               
                                                                                         وكانت عمليات قوات الدفاع اإلسرائيلية ضد هذه البلدة مماثلة يف طابعها لتلك العمليات اليت جرت يف    ".        املقاومة

                     قد استخدمت ضد البلدة   "            أسلحة غريبة "          مرتل وأن    ٨٠٠                                         وأبلغ رئيس البلدية اللجنة بأنه قد مت تدمري   .           عيتا الشعب
   ُ                                 ُ             واسُتهدف مستشفيان بصورة مباشرة كما اسُتهدفت        .  )٨٨ (         د األطفال        على جل   "      غريبة "                            ممـا أدى إىل ظهـور بقع        

ُ                            مدارس تدمرياً كامالً، وُدمرت مدرستان بصورة جزئية ٦        ومت تدمري   .      مساجد    ً     ً            .  

     ُ                                                                                             وقد أُبلغت اللجنة بأن قوات الدفاع اإلسرائيلية حاولت دخـول بنـت جبيل ولكنها واجهـت على               -   ١١٤
       ً                      مدنيـاً وبلـغ عدد اجلرحى       ٢٧      ً     مقاتالً و    ١٥  ُ                وقُتل يف البلدة      .  )٨٩ (                                           حنو متكرر مقاومة من قبل مقاتلي حزب اهللا       

                                                                                وكما حدث يف عيتا الشعب، يبدو أن احملاوالت الفاشلة لقوات الدفاع اإلسرائيلية قد دفعتها   .      ً  جرحياً   ١٢٠-   ١٠٠
  .                          ُ              ً                ولكن املمتلكات املدنية قد اسُتهدفت هنا أيضاً بصورة عشوائية  .                         إىل اللجوء إىل أسلوب القصف
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         ً                         ُ         كيلومتراً إىل الشرق من مدينة صور، قُتل ما   ٣٠                                               ويف عدة هجمات على قرية صريفا الواقعة على بعد حنو  -   ١١٥
                                                  ويفيد تقرير قدمته شبكة اللجنة الربملانية حلقوق         .     ً   مرتالً   ١٣                   جبروح ومت تدمري       ٢٦      ً           مدنياً وأصيب      ٢٥            ال يقل عن    

            يوليه واليت   /      متوز   ١٣                      ف األوىل اليت جرت يف                                                                       اإلنسـان ملناهضة جرائم احلرب اإلسرائيلية بأنه عقب عملية القص         
      وبدأت   .                                                                                   ً                        أسـفرت عن مقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة، بدأ أهل القرية يفرون إىل القرى اجملاورة طلباً لألمان                 

                                وقد عمل األهايل بنصيحة شيخ القرية   .                                                                 قوات الدفاع اإلسرائيلية تنفذ عمليات قصف جوي للمنطقة احمليطة بالقرية
                       وحوايل الساعة الثالثة     .                                                                                املنازل الكبرية اليت توجد فيها أقضية تستخدم يف جتفيف التبغ يف حارة جندة                        باللجوء إىل 

                                                                   يوليه، قامت ثالث طائرات حربية إسرائيلية على األقل بشن هجوم استهدف ما  /     متوز  ١٩                   والنصف من صباح يوم 
                                 مما أسفر عن اهنيار املنازل على        .      ذخائر    ً                                                      مرتالً يف حارة جندة استخدمت فيها أنواع متعددة من ال            ١٣              ال يقـل عن     

  . )٩٠ (                                                           تلك األقبية اليت كانت مليئة باملدنيني الذين التمسوا اللجوء فيها

          جنوب بريوت  ) ب ( 

                                                                                                         قامـت اللجنة بزيارة األحياء الواقعة يف جنوب شرق بريوت واليت تعرضت لعمليات قصف شديد منذ األيام                  -   ١١٦
                                                                                    هذه املنطقة اليت تسكنها أغلبية شيعية وتوجد فيها مبان عالية هي منطقة كثيفة              و  .                                األوىل وحىت األيام األخرية للصراع    

          ً      ً    وكانت أيضاً مركزاً     .                   ً      ً     ً                                                             السكان وتشكل مركزاً جتارياً نشطاً تنتشر فيه املئات من احلوانيت الصغرية ومؤسسات األعمال            
                                حلزب اهللا وما يرتبط به من بىن                                                                                             ألنشـطة حـزب اهللا يف املدينة، كما كانت تضم مكاتب تابعة ملقر القيادة السياسية                

     وخالل   .               التلفزيونية      املنار                                    ، ومكاتب أعضاء يف الربملان، وحمطة        "            جهاد البناء  "                                       أساسـية، مبـا يف ذلك مكاتب مؤسسة         
  .                                                                                   الصراع، جلأ الكثري من األشخاص النازحني من اجلنوب إىل هذه الضاحية اليت كانت تعيش يف أمان نسيب

ُ                       وقد ُصدم أعضاء اللجنة مل     -   ١١٧             فطوال فترة    .                                                                شاهدة الدمار الشديد الذي أصاب أجزاء كبرية من هذه املنطقة             
                                                        ً                                                           الصـراع، كانت قوات الدفاع اإلسرائيلية تقوم يف كل يوم تقريباً مبهامجة وتدمري عدد من املباين اخلالية املتعددة                  

                   بداية العمليات                         شخص، إىل إخالئها يف       ٢٢٠     ٠٠٠                               ً                 وقد اضطر مجيع سكان املنطقة تقريباً، وعددهم          .          الطوابـق 
                                                                                                    وإن وجود مكاتب حزب اهللا ومقر قيادته السياسية ومؤيديه يف هذه املنطقة ال يربر استهداف املدنيني                  .         احلربـية 

  .                              واملمتلكات املدنية كأهداف عسكرية

                                                                                                    وقد التقت اللجنة مبسؤولني وأشخاص من املنطقة وقامت بزيارة خمتلف البلديات اليت تضررت من جراء                -   ١١٨
  .                                   ة بريوت اجلنوبية ومنطقة الشياح اجملاورة        قصف ضاحي

                                          ً         فقد تعرضت هذه املنطقة لعمليات قصف مكثفة جداً          .                                               وكان الدمار الذي حلق بالضاحية واسع النطاق       -   ١١٩
ٍ                    وأدت هذه العمليات إىل االهنيار الكامل ملباٍن تتألف من            .                                اسـتخدمت فـيها قنابل موجهة        .                   طوابق أو أكثر     ١٠                                      

          كما كانت    .                                                                  ً           القنابل وعاينتها اللجنة هائلة، مما يدل على استخدام ذخائر ثقيلة جداً                                      وكانـت احلفر اليت خلفتها      
                                                 وكان لعمليات القصف منط حمدد، وقد مت قصف بعض           .                                                        هناك قنابل غري متفجرة ال تزال موجودة يف بعض املباين         

ُ     وتضرر أو ُدمر   .               املباين عدة مرات   . )٩١ (          ً                    مبىن سكنياً يف الضاحية اجلنوبية   ٣٢٦         

                          ُ                      ساعة من انتهاء الصراع، وقُصف مبىن واحد،          ٢٤     ً         شخصاً قبل      ٣٥                    ُ         ل عملية قصف واحدة، قُتل           وخـال  -   ١٢٠
                        إال أن األعداد اإلمجالية      .                                                                                    وأصـيبت ست أسر كانت تقيم فيه عندما عادت هذه األسر إىل املبىن لتنظيف شققها              
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ُ                      ً                                            ألولئك الذين قُتلوا أو ُجرحوا كانت قليلة نسبياً مقارنة بالدمار الشديد الذي أص                                          اب املنطقة، ويرجع السبب يف                  ُ        
 ُ                        وُيقدر جمموع عدد القتلى     .                                                                                          ذلـك إىل أنه بعد اليوم الثاين من الصراع، قام عدد كبري من السكان مبغادرة املنطقة               

  .      جريح   ٣٠٠       ُ                      بينما ُيقدر عدد اجلرحى بنحو    ١١٠     بنحو 

        ثوان،   ١٠       طس خالل    أغس /    آب ٧      ّ                                          ُ            ويف الشّياح، تفيد شهادات الشهود بأن أحد املباين قد قُصف مرتني يف  -   ١٢١
     ً  ُ                         شخصاً قُتلوا يف هذا احلادث،        ٤١     ُ                                 وقد قُدمت إىل اللجنة قائمة بأمساء         .             ً                            حيث أصيب أوالً بأربع قنابل مث بقنبلتني      

                                             وكان الكثري من القتلى من األشخاص النازحني الذين   .        امرأة  ١٧    ً                          طفالً منهم طفل حديث الوالدة، و  ١٣         من بينهم 
   .                       كانوا قد فروا من اجلنوب

                                                                                   الرويس، تلقت اللجنة معلومات حول قصف مبىن مؤلف من مثانية طوابق كان قد تعرض هلجوم بعد   ويف -   ١٢٢
    وقد   .                                وجنا من هذا القصف شخصان فقط       .                                             أغسطس قبل بضع ساعات من وقف إطالق النار        /     آب   ١٣          ظهر يوم   

     ووصف   .       ً   مدنياً   ٤٣                               ووصلت حصيلة القتلى اآلن إىل        .      ً                       شخصاً قضوا يف هذا اهلجوم       ١٣                      متزقـت بالكامل جثث     
        وقد بقي   .                                          وعلق رجل بني الركام بعد سقوط سلم املبىن عليه  .                                            الشهود كيف اهنارت املباين يف أقل من دقيقة واحدة

                                       ً                                                                        يف ذلك املكان ملدة ثالثة أيام وهو يصرخ طلباً للنجدة وكان يسمع صوت اجلرافات اليت كانت تزيل الركام من                   
  .                        ها األطفال وقت حدوث القصف                                      وكانت تتوسط هذه املباين ساحة كان يلعب في  .     حوله

           سهل البقاع  ) ج ( 

                                                                                     ويف القاع اليت تقع يف سهل البقاع، رأت اللجنة ركام مبىن ذي سقف معدين كان يسكنه عمال سوريون  -   ١٢٣
             غرفة وممر     ١٢                                           وكان املبىن يضم مساكن للعمال تتألف من          .                                       ّ          يعملون يف مزرعة خالل موسم قطف فاكهة الدّراق       

  .  )٩٢ (     أغسطس /     آب  ٤                ُ                                                      هود إن املبىن قد قُصف مرتني يف الساعة الثانية من بعد ظهر يوم                            وقال أحد الش    .         يف الوسط 
                             وأبلغ الشاهد اللجنة أن طائرة   .                                                                     وكـان معظـم العمـال، وقت حدوث القصف، يتناولون طعام الغداء يف املبىن    

       من أجل                                                                 كانت حتلق فوق ذلك املوقع قبل حدوث القصف وأن شاحنة وصلت إىل املوقع MK               استطالع من طراز 
                                                     وكانت الشاحنة مفتوحة وكان من املمكن رؤية ما يف           .                                                       حتمـيل الفواكـه قبل ساعتني من وقوع الضربة اجلوية         

     ُ                                          ّ                                               وقد قُتل أحد املزارعني خارج املبىن بينما كان يقود جّراره وأصيب مزارع آخر جبروح بينما                 .                  داخـلها من اجلو   
                              وتتراوح أعداد القتلى الذين      .                    عة أمتار من املبىن                                         ً     ُ                     كـان يقـوم جبلب املياه من صهريج كان موجوداً على ُبعد بض            

   .  )٩٣ (     ً  شخصاً  ٣٩   و  ٢٥                     سقطوا يف هذا احلادث بني 

                             إال أنه مل يصب أحد يف هذا         .                                                                               وأدى هجوم منفصل إىل تدمري مرتل مزارع يقع على بعد بضعة مئات من األمتار              -   ١٢٤
   .                         يف اخلارج وقت حدوث القصف                                                           احلادث ألن األسرة كانت قد غادرت مرتهلا قبل ذلك اليوم وكان املزارع

                                                                                                      وبالـنظر إىل تقـارب موقعي املبنيني وإىل العمل الذي كان يقوم به املزارعون يف اهلواء الطلق والظروف اليت          -   ١٢٥
  .                                                                                                            أحاطت باهلجمات كما وصفها املزارع الشاهد، يبدو للجنة أن هذه الضربات قد استهدفت املزارعني بصورة متعمدة           

                                                ُ                                             رائيلية إهنا استهدفت املبنيني الشتباهها يف أهنما كانا ُيستخدمان كمواقع ختزين لألسلحة بعد                                    وقد قالت السلطات اإلس   
      وتعترب   .  )٩٤ (                                                                                                        أن تتبعـت مسار شاحنة كبرية متجهة من احلدود السورية إىل تلك املزرعة واشتبهت يف أهنا تنقل أسلحة                 

                   ِّ                     قعني كان ينبغي أن ميكِّن قوات الدفاع                                                    ّ                                اللجـنة أن وجـود طائـرة استطالع بدون طيار كانت حتلّق فوق هذين املو              
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                                                                                                                   اإلسـرائيلية مـن التعرف على طبيعة األنشطة الزراعية اليت كانت جارية ومن مالحظة وجود عدد كبري من العمال                   
                                             ُ                      ً                     وحىت ولو كانت الشاحنة تنقل أسلحة وكانت املزرعة ُتستخدم ألغراض أخرى أيضاً، فليس               .                        الزراعيني وأفراد أسرهم  

   .                                                         ث الضربات يف وقت كان فيه مجيع العمال وأسرهم موجودين يف املبىن                هناك ما يفسر حدو

   ُ                          ، قُتل أربعة أشخاص وأصيب مخسة     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ١٧                                          ويف رياق، ويف الساعة الثانية من بعد ظهر يوم  -   ١٢٦
 ً  الً                                                                   عندما شنت طائرات حربية إسرائيلية غارة على الطريق الرئيسي وأصابت مرت  )              من بينهم طفالن (           آخرون جبروح 

ُ  ّ       يسكنه شخصان ُمسّنان            وليس من    .                                       ً                                 وقد أصاب اهلجوم منطقة سكنية وأحلق أضراراً باملنازل واحلوانيت اجملاورة           .             
  . )٩٥ (                                                       ً      ً               الواضح ما إذا كانت قوات الدفاع اإلسرائيلية قد وجهت حتذيراً مسبقاً إىل سكان رياق

  اهلجمات على قوافل املدنيني-٢

                                                            لقلق بصفة خاصة ما متثل يف اهلجمات اليت تعرضت هلا قوافل                                                   مـن جوانـب الصـراع األخرى املثرية ل         -   ١٢٧
                                                                       ، قصفت قوات الدفاع اإلسرائيلية قافلة تتألف من ثالث مركبات مدنية             ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٥       ففـي     .         املدنـيني 

                                            ّ                                     كانت تسري على جزء مكشوف من الطريق بني مشع والبّياضة على سفح تلة تطل               -                           شاحنة واحدة وسيارتان     -
                                                                     وكان ركاب تلك السيارات قد فروا من مروحني حتت تأثري حالة اهللع              .                         ىل اجلنوب من مدينة صور                 على البحر إ  

  ُ    وقُتل   .                                                                                      اليت أعقبت إعالن قوات الدفاع اإلسرائيلية، بواسطة مكربات الصوت، وجوب إخالء البلدة خالل ساعتني
                         زيارة موقع احلادث الذي                        وقد قامت اللجنة ب     .      ً                                  شخصاً وتويف سبعة آخرون يف وقت الحق         ١٦                 يف هـذا احلادث     

           وخالل عملية   .  )٩٦ (                                                                                تعرضت لـه القافلة والذي بدا أنه كان نتيجة هجوم استخدمت فيه أنواع خمتلفة من األسلحة
ُ                          ُ                        اإلنقـاذ اليت قامت هبا قوة اليونيفيل يف وقت الحق، ُعثر على جثيت رجل وفتاة على ُبعد                                       متر من الطريق،       ٢٠٠                                            

  .                   ناء حماولتهما الفرار                ُ        ُ       ويبدو أهنما قد اسُتهدفا وقُتال أث

                                                                                                     وتـرى اللجنة أن تلك القافلة قد تعرضت للهجوم كهدف سنحت الفرصة لضربه وأن العملية مل يكن                  -   ١٢٨
                                                 ّ                              ومن الواضح أن هذا اهلجوم كان غري متناسب وأنه قد أخلّ مببدأ متييز املدنيني عن احملاربني،   .  )٩٧ (    ً         ً  خمططاً هلا مسبقاً

                                       ُ               وعالوة على ذلك، فإن أهل مروحني كانوا قد أُمروا،           .           ً       ً   قافلة هدفاً عسكرياً                                       وهو هجوم ال ميكن تربيره باعتبار ال      
                                                                                                بواسطة مكربات الصوت، بأن يغادروا البلدة رغم أن طرق املغادرة كانت معطلة وأن وقت التحذير الذي وجهته 

                   ية يف تلك املنطقة                                             وال بد أن قيادة قوات الدفاع اإلسرائيل        .                                          ً    ً        قوات الدفاع اإلسرائيلية إىل السكان كان قصرياً جداً       
                                                                                                  كانت على علم بالتحذيرات اليت صدرت وكان ينبغي هلا بالتايل أن تكفل صدور أوامر على امتداد سلسلة القيادة 

                                         ومن الواضح أنه مل يتم فعل ذلك، مما أسفر عن   .                                                          للتنبيه لوجود املدنيني الذين أخلوا املنطقة وضمان مرورهم اآلمن
                                                                            هذه التجربة كانت مروعة، وال سيما بالنسبة لألطفال، وهي تدل على حالة                        وال بد أن      .                      تعرض القافلة للهجوم  

                                                            والتحذير الذي وجهته قوات الدفاع اإلسرائيلية ال ميكن أن           .                                              صـارخة من حاالت عدم االكتراث حلياة املدنيني       
   .  )٩٨ (                                 حسبما يقتضيه القانون اإلنساين الدويل  "     ً فعاالً "                            ً  يعترب بأي حال من األحوال حتذيراً 

    ١١                                                                                               مـن األمـثلة األخـرى على اهلجمات اليت تعرضت هلا قوافل املدنيني ذلك اهلجوم الذي وقع يف                    و -   ١٢٩
  .  )٩٩ (                                               سيارة بلدة مرجعيون متجهة إىل سهل البقاع          ٦٠٠                                حـني غادرت قافلة تضم حنو            ٢٠٠٦         أغسـطس    /  آب

                 عسكرية اللبنانية                       أغسطس واحتلت الثكنة ال /    آب  ١٠                                                     وكانت قوات الدفاع اإلسرائيلية قد دخلت إىل تلك البلدة يف 
                                                                                                         وطلبت قوات الدفاع اإلسرائيلية من العسكريني اللبنانيني إجالء السكان ولكنها مل تقدم هلم أية ضمانات                 .     فيها
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               أغسطس جتمع أهايل  /    آب  ١١                                                                  وتفيد الشهادات اليت مجعتها اللجنة بأنه يف الساعة الثامنة من صباح يوم   .        لسالمتهم
                                                                               اعة الثالثة وأربعني دقيقة بعد الظهر، انطلقت القافلة اليت كانت تضم مجيع                   ويف الس   .                              الـبلدة يف الساحة الرئيسية    

  .  )١٠٠ (                                                                                       ً   مرضى وموظفي مستشفى مرجعيون من البلدة ووصلت إىل البقاع الغريب يف الساعة التاسعة والنصف مساءً  
              تابعتان لقوات                                                                                       ولدى مغادرة القافلة بلدة مرجعيون وحىت وصوهلا إىل حاصبيا، كانت ترافقها ناقلتا جند مدرعتان 

    ١٥                            ً                ويف الساعة العاشرة والربع مساًء، أصيبت         .  )١٠١ (                                                          اليونيفيل كانت إحدامها تسري أمام القافلة واألخرى خلفها       
  ُ                                                    وقُتل يف اهلجوم مثانية أشخاص من بينهم مهندس يعمل           .  )١٠٢ (                                                 مركبة من مركبات القافلة نتيجة لتعرضها للقصف      

   .                                        محر اللبناين كان حياول الوصول إىل أحد اجلرحى                                         يف املستشفى ومتطوع من متطوعي مجعية الصليب األ

ّ                                                        ، بّرر متحدث باسم قوات الدفاع اإلسرائيلية هذا اهلجوم             ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ١٢                    ويف بـيان صدر يف       -   ١٣٠    
ُ                      على القافلة حيث زعم أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد الحظت حركة مشبوهة على طريق ُحظر التنقل عليه وكان                                                                             

ُ                                               وقد ُشنت غارة جوية على أولئك األشخاص لالشتباه          .                                قل الصواريخ وغريها من األسلحة                        حزب اهللا يستخدمه لن        
                                                         وقد أجريت حتقيقات إضافية يف احلادث عقب ورود معلومات           .                                             يف كوهنم إرهابيني من حزب اهللا ينقلون أسلحة       

          درت بلدة                                                                                                    مـن قوات اليونيفيل، وخلصت هذه التحقيقات إىل أن تلك احلركة كانت حركة قافلة كانت قد غا                
ّ                                 ومن املهم مالحظة أن طلباً للسماح مبرور القافلة كان قد قُّدم إىل جهاز التنسيق التابع        .                      مرجعيون يف وقت سابق    ُ                             ً                      

                           وعالوة على ذلك، فإن حظر       .                                                          ُ                                 لقوات الدفاع اإلسرائيلية قبل مغادرة القافلة للبلدة وأنه مل ُيؤذن للقافلة باملغادرة           
  . )١٠٤ (                                 لى حركة أية مركبة غري مرخص هلا بذلك        ُ                  كان قد فُرض قبل عدة أيام ع   )١٠٣ (   جتول

                                                                 فحظر التجول الذي فرضته قوات الدفاع اإلسرائيلية يف جنوب هنر            .                                   وهـذا التربير يثري مشاكل رئيسية      -   ١٣١
                                                                                                         اللـيطاين كـان لـه أثر جتريد املدنيني املتنقلني يف اجلنوب من وضعهم كأشخاص حمميني وحتويلهم إىل أهداف                  

  .                                                                          د بقي أو تنقل ضمن تلك املنطقة ال يعين أنه يشارك يف األعمال احلربية بصورة مباشرة             فكون مدين ما ق  .       عسكرية
                                                                                                                    أمـا الـتدابري االحترازية اليت اختذهتا قوات الدفاع اإلسرائيلية فكانت أقل بكثري من تلك اليت يقتضيها القانون                  

ٍ                                    اإلنسـاين الدويل الذي يتطلب إجراء تقييم متأٍن ودقيق يأخذ يف االعتبار ال                                            ظروف السائدة يف هذه احلالة وما إذا                                        
  .                                    كانت هناك معلومات كافية تربر شن اهلجوم

     فبعد   .      يوليه /      متوز   ١٦             ً                                                                   ويف مروحني أيضاً، تعرضت قافلة أخرى هلجوم شنته قوات الدفاع اإلسرائيلية يف              -   ١٣٢
          ً   يوليه خططاً   /      متوز   ١٥                                                                                            طلب وجهته قوات الدفاع اإلسرائيلية إىل السكان ملغادرة البلدة، حبثت قوات اليونيفيل يف            

                                                                             يوليه، حصلت اليونيفيل على موافقة قوات الدفاع اإلسرائيلية وقامت قافلة           /      متوز   ١٦    ويف    .                     إلرسـال قافلة إجالء   
                                                                                                           تابعـة لليونيفيل تضم أربع حافالت لنقل الركاب، وأربع أو مخس شاحنات، وناقليت جند مدرعتني، ومركبتني                

                                 ً                                   ورة يف الساعة السابعة والربع صباحاً ووصلت إىل مروحني يف الساعة                                                     تابعـتني للشرطة العسكرية، مبغادرة الناق     
                              ً                                                             وحبلول الساعة احلادية عشرة صباحاً، كان أهايل البلدة الذين يرغبون يف مغادرهتا جاهزين               .              ً      التاسـعة صـباحاً   

        التوت                                                                                                           لـلمغادرة ووافقت قيادة اليونيفيل يف الناقورة على إجالء أعداد إضافية من األشخاص من سكان قرية أم               
                                     ً                                             وحبلول الساعة احلادية عشرة والربع صباحاً عندما وصلت قافلة اليونيفيل إىل قاعدة دوريات   .                بالقرب من مروحني

                                                                                                                 املراقـبني العسـكريني، قامـت قيادة عمليات اليونيفيل بإبالغ القافلة بأن التصريح الصادر عن قوات الدفاع                 
                              ويف حوايل الساعة الواحدة بعد      .                              أن تعود القافلة إىل القرية                                                            اإلسـرائيلية قـد ألغي واقترح املراقبون العسكريون ب        

   .         ُ                                               الظهر، أُطلق صاروخان يف اجتاه إسرائيل من مكان خارج القرية
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                                                                                                             وقـرابة الساعة الثانية بعد الظهر، أبلغت قيادة عمليات اليونيفيل القافلة بأهنا قد حصلت على تصريح                 -   ١٣٣
                                                       ملركبة األوىل قد وصلت إىل مرتل يقع على اجلانب اآلخر من الطريق        وكانت ا  .                               جديد من قوات الدفاع اإلسرائيلية

                وقد أصيب املرتل     .                            ُ                                                               الذي يوجد فيه املسجد عندما أُطلقت أول قذيفة أصابت سقف املرتل مث سقطت أمام املركبة              
    رسل   ُ وأُ  .                                                           ً                  مث بدأ الناس يغادرون احلافالت ويتجمعون يف الساحة الرئيسية طلباً للحماية            .  )١٠٥ (                نفسه بست قذائف  

    ٣٠-  ١٠      وبعد    .                                                                                     ً                  تقريـر إىل قـيادة عمليات اليونيفيل إلبالغ قوات الدفاع اإلسرائيلية وطلب وقف إطالق النار فوراً               
ٍ    ُ                                                              دقـيقة، وقـع هجـوم ثاٍن، أُطلقت فيه ست أو سبع قذائف يف اجتاه املرتل نفسه                          ً                       وهنا أيضاً، أرسل تقرير إىل قيادة   .                   

                                                                     لنصف بعد الظهر، متكنت القافلة من مغادرة القرية يف اجتاه مدينة                                       ويف حوايل الساعة اخلامسة وا      .                    عملـيات اليونيفيل  
  .                             ومل يصب أي شخص آخر يف هذا احلادث  .                                                       وتويف رجل مسن بعد تعرضه لذحبة قلبية نتيجة الستنشاق الدخان  .    صور

                                                                                                        ويسـتخدم هـذا النوع من القنابل الدخانية من أجل إحداث ستار من الدخان يغطي حركة اجلنود أو                   -   ١٣٤
           وليس هناك    .                                                                ويبدو أن هذا اهلجوم يشكل حماولة لبث الذعر يف صفوف املدنيني            .                        بات وليس ألغراض القتل        الدبا

   .                           أي مربر عسكري ملثل هذا العمل

                   ومن الواضح أن قوات   .                                                                      وتالحظ اللجنة أن القوافل املدنية قد تعرضت بصورة متكررة هلجمات عسكرية     -   ١٣٥
                           ً       ً       ً                       م أن تلك القوافل مل تكن هدفاً عسكرياً مشروعاً إما ألهنا قد طلبت من                                         الدفـاع اإلسرائيلية ال بد أهنا كانت تعل    

             كما يف حالة    (                                            أو ألهنا كانت حاضرة عند مغادرة القافلة          )                    كما يف حالة مروحني    (                               السـكان املدنـيني املغـادرة       
          هذا ال                                                                                             وحىت ولو كان هناك أفراد من حزب اهللا ضمن املدنيني الذين غادروا القرى يف قوافل، فإن                  ).          مرجعـيون 

                                                                                                                يربر شن تلك اهلجمات ألنه من الواضح أهنا غري متناسبة وتتجاوز مقتضيات الضرورة العسكرية أو مبدأ التمييز                 
  .                 بني املدنيني واحملاربني

  اهلجمات على البىن التحتية وغريها من األهداف املدنية-٣

                                   حكومة لبنان بأن قوات الدفاع           وتفيد  .  )١٠٦ (                                                            حلقـت أثـناء الصراع أضرار جسيمة بالبىن التحتية املدنية          -   ١٣٦
          وقد أبلغ    .               ً                                     وهذه تشمل، مثالً، ميناء بريوت حيث أصيب الرادار          ".            نقطة حيوية    "  ٣٢                           اإلسـرائيلية قد استهدفت     

  .                                                                                                               املديـر العـام للميناء اللجنة بأن الرادار كان يستخدم ألغراض تتبع حركة املالحة وليس لألغراض العسكرية                
                              يوليه كما حلقت مبطار بريوت الدويل  /     متوز  ١٥                           رة بريوت اجلديدة بعد قصفها يف                             وباإلضافة إىل ذلك، مت تعطيل منا

                                          وقد حدث هذا التدمري الشديد خالل األيام         .                وصهاريج الوقود    )١٠٧ (                                       أضـرار جسـيمة أصابت مدرجاته اخلمسة      
  .              األوىل من الصراع

               مبا يف ذلك بعض  ، )          كلم مربع   ٤٤٥     ٠٠٠ (      ً   طريقاً    ١٣٧        جسور و   ١٠٩                               وقـد تضرر خال الصراع ما جمموعه    -   ١٣٧
                                                                      واستمعت اللجنة يف قانا إىل إفادات تدل على االستخدام غري املتناسب             .  )١٠٨ (                                    اجلسـور الـيت كان قد سبق إصالحها       

                                                                فعلى سبيل املثال، أطلقت قوات الدفاع اإلسرائيلية ثالث مرات صواريخ     .                                            لألسـلحة من قبل قوات الدفاع اإلسرائيلية      
  .                        ً      ً                 مرة رغم أن اجلسر كان معرباً بسيطاً يستخدمه الرعاة                                على جسر صغري مستخدمة صاروخني يف كل 

                                                                                            وكان لتدمري شبكة النقل الربي تأثري هائل على املساعدة اإلنسانية وعلى االنتقال احلر للمدنيني املشردين،  -   ١٣٨
        ة للجنة                               وذكر العاملون يف الشؤون اإلنساني  .                                                              وال سيما أولئك الذين أمرهتم قوات الدفاع اإلسرائيلية مبغادرة قراهم
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ُ     ً                                                          ً                     أن انـتقاهلم يف مناسبات كثرية كان ُمقيداً ليس فقط بسبب عدم موافقة السلطات اإلسرائيلية عليه ولكن أيضاً                                                 
                                                 ويف مناسبات كثرية، وقع هذا التدمري بعد حصول املنظمات   .                                          بسبب األضرار الشديدة اليت وقعت للطرق واجلسور

                ُ                                   ويف االجتاه نفسه، أُبلغت اللجنة بأن تدمري الطرق          .   رق                                                          اإلنسـانية عـلى موافقة من إسرائيل باستخدام هذه الط         
                                                          وكان ذلك على سبيل املثال هو حال قافلة مرجعيون بالنظر إىل أن   .                                      واجلسور قد أعاق إجالء املدنيني إعاقة كبرية

   حنو                    غادرت القافلة يف     (    ً               ُ       ً      ً          َّ                   ً                            جزءاً من الطريق قد قُصف قصفاً شديداً ولذلك تعطَّل تقدم القافلة تعطالً يفوق احلدود               
   ).  ٢١ /  ٣٠                                ووصلت البقاء الغربية يف الساعة   ١٦ /  ٠٠       الساعة 

ُ                     ُ                                                          وُدمـرت مرافق املياه أو أُصيبت بأضرار أثناء هذا الرتاع يف كثري من أحناء البلد          -   ١٣٩                    ورأت اللجنة صهاريج   .  
                                    ويف اخليام، رأت اللجنة أدلة على       .                                                                            مـياه عديدة مصابة بأضرار يف بلدة شحني، وعلى الطريق بني طيبة وقنطرة            

  .                      رمبا بقذيفة دبابة   -  ُ                                                            وأُصيبت أبراج مياه عديدة إصابة مباشرة من أسلحة نارية            .                               وقـوع أضـرار ألنابيب املياه     
                       وكان جنود إسرائيليون     .   ُ                                                                                   وأُصـيب معظـم هذه األبراج بقذيفة واحدة اخترقتها، مبا يكفي إلفراغها من حمتواها             

                                            دى ذلك إىل نقص توزيع املياه على القرى الواقعة      وقد أ  .                                                متمركزين يف بلدة فرون لكي يسيطروا على مصدر املياه
                                                                      ويف الواقع كانت املخاوف من عدم وجود املياه هي األسباب اليت دفعت              .  )١٠٩ (                             يف قضاء مرجعيون، جنويب طيبة    

                               يوليه، يف حي األشرفية املسيحي      /      متوز   ١٩                                    وقامت قوات الدفاع اإلسرائيلية يف        .  )١١٠ (                          املدنـيني إىل تـرك قراهم     
  . )١١١ (            ُ                              رتني هندسيتني ُتستخدمان يف احلفر الستخراج املياه               ببريوت، بقصف سيا

  .                             ً                                                                     وكانت من بني أهداف القصف أيضاً حمطات اإلرسال اليت تستخدمها حمطات التلفاز واإلذاعة اللبنانية              -   ١٤٠
                    ففي حني أن القناة      .                                                                                             ويـتعني التمييز بوضوح بني قناة املنار التلفزيونية اليت يدعمها حزب اهللا والقنوات األخرى             

                                                                ُ                              األوىل هـي أداة يسـتخدمها بوضوح حزب اهللا من أجل بث الدعاية، فال ميكن أن ُيقال مثل ذلك عن القنوات    
                                                                                            وقد استهدفت قوات الدفاع اإلسرائيلية على حنو متكرر قناة املنار يف بداية النـزاع، وال سيما مقرها يف   .      األخرى

   .                      ضاحية حارة حريك ببريوت

                                                                                 ، فإن قنايت املستقبل واجلديد التلفزيونيتني والقناة الفضائية الدولية للمؤسسة                                       وباإلضـافة إىل قـناة املنار      -   ١٤١
                       كما أن أبراج اإلرسال      .                                                       قـد عانـت هي األخرى من أضرار يف بنيتها األساسية            ) LBCI (                       اللبنانـية لإلرسـال     

         بأضرار       ُ     ، قد أُصيبت    ١٩٩١                       ُ           وهي قناة تلفزة مسيحية أُسست يف عام   ) Télé Lumière (                               واالتصاالت لقناة النور اللبنانية 
  . )١١٢ (                 يف مواقع ستة خمتلفة

                                                                                                             وفـيما يـتعلق بقناة املنار التلفزيونية، قالت إسرائيل إهنا قد ظلت لسنوات كثرية تعمل بوصفها األداة                  -   ١٤٢
  .  )١١٣ (                                                   ً                                                    الرئيسية للدعاية والتحريض من جانب حزب اهللا، وإهنا أيضاً قد ساعدت يف تنظيم جتنيد الناس يف صفوفه                

                                        ً                                      ً                  شارة إىل أن كون قناة املنار تبث دعاية دعماً هلجمات حزب اهللا على إسرائيل ال جيعلها هدفاً                                   وتـود اللجنة اإل   
                    وما مل يكن تدمريها      "       ً     ً                        إسهاماً فعاالً يف العمليات العسكرية     "      ً       ً           ُ              ُ                عسكرياً مشروعاً، ما مل تكن ُتستخدم بطريقة ُتسهم         

                                           نة إىل أن أي قناة تلفزة ميكن أن تكون                   وتشري اللج    ".                    ميزة عسكرية مؤكدة   "                                   يف الظروف السائدة يف حينه يشكل       
    ً       ً                                                                                                       هدفاً مشروعاً، على سبيل املثال، إذا دعت مشاهديها إىل ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة                  

      َّ    ومل تزوَّد    .                                                                 ً       ً              أما إذا كانت تبث فقط دعاية إلحداث تأييد للمجهود احلريب فال تكون هدفاً مشروعاً               .  )١١٤ (     مجاعية
                                        وقد أدان احتاد الصحفيني الدويل هذا اهلجوم يف    ".                                اإلسهام الفعال يف العمليات احلربية "       لى هذا                  اللجنة بأي دليل ع

                            ً                   حيذر من أن هذا اهلجوم حيتذي منطاً من استهداف وسائط  "              جاء فيه أنه     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ١٤                 بيان صحفي بتاريخ 
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       ً                         وإقراراً الستعمال العنف لكتم صوت                                                ً                           اإلعـالم يهدد حياة موظفي هذه الوسائط ويشكل انتهاكاً للقانون الدويل            
  . )١١٥ ( "                   وسائط اإلعالم املعارضة

                                                                              ً           وفيما يتعلق باهلجمات اليت وقعت على القنوات األخرى، مل تذكر السلطات اإلسرائيلية شيئاً ومل تتحدث  -   ١٤٣
                التدليل على                                 ومل تستطع السلطات اإلسرائيلية     .                                                                    الـتقارير الرمسية إال عن تدمري البنية التحتية اإلعالمية حلزب اهللا          

      وأصدر   .                                                                                                         وجـود صلة لقنوات التلفزة هذه حبزب اهللا، كما مل تستطع اللجنة العثور على أي دليل يف هذا الصدد                  
                                             يدين فيه اهلجمات اإلسرائيلية على وسائط اإلعالم     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ٢٤                        ً      ً          احتاد الصحفيني الدويل بياناً ثانياً بتاريخ 

                   يف قصف قامت به قوات   ) LBCI (                                 الدولية للمؤسسة اللبنانية لإلرسال                                      بعـد مقتل موظف إعالمي يعمل يف القناة   
  . )١١٧ (      ُ                                   كما أُصيب اثنان آخران جبروح يف هجوم منفصل )١١٦ (                             الدفاع اإلسرائيلية يف بلدة فتقة

      َّ                                        فقد زوَّد وزير العمل اللبناين اللجنة بقائمة تضم   .                        ً                          واستهدف القصف اجلوي أيضاً البنية التحتية االقتصادية -   ١٤٤
  )             منتجات ألبان (                                   ومن بني هذه املصانع معمل ألبان لبنان   .  ً                                      اً أصابتها هجمات قوات الدفاع اإلسرائيلية      مصنع   ١٢٧

  .      يف صور  )                 للتوريدات الطبية (                                يف بلدة طليا؛ ومصنع بالستيميد       )                 للقناين الزجاجية  (                               يف بعلـبك؛ ومصـنع ماليبان       
   .                                              وشهدت اللجنة احلطام املتبقي من معمل ألبان لبنان

ُ                         فقد ُحرقت األراضي الزراعية      .                    ً                                         القطاع الزراعي أيضاً بشكل بارز، وال سيما يف جنوب لبنان           ُ       وأُصـيب    -   ١٤٥     
ُ                                           ً      ً         وُدمرت حماصيل عديدة وتضررت جمموعات الدجاج تضرراً شديداً                                                     كما تأثرت السياحة بشدة بالنظر إىل فقدان         .  

  .            موسم السياحة

     وعلى   .                                       باستعماهلا االفتراضي من جانب حزب اهللا                                                                    وبررت إسرائيل هجماهتا على البنية التحتية املدنية بالتذرع          -   ١٤٦
                                                                                                                 سبيل املثال، وخبصوص مطار بريوت الدويل، قالت إسرائيل إنه كان يفيد حزب اهللا من حيث إعادة إمداده باألسلحة                  

                                                                                                          وقالت إن ضربه جاء نتيجة لتقارير ذكرت أن نية حزب اهللا هي إخراج اإلسرائيليني املختطفني خارج لبنان                   .         والذخائر
                                                                                                   بيد أهنا أكدت على أن قوات الدفاع اإلسرائيلية، يف عمليتها يف مطار بريوت، قد حرصت على عدم                   .          يق اجلـو       بطـر 

                                                                                                                             اإلضرار باملرافق الرئيسية للمطار، مبا يف ذلك الرادار وأبراج املراقبة، مما يسمح للمطار مبواصلة مراقبة الرحالت الدولية                 
  . )١١٩ (                     خبصوص ضرب الطرق واجلسور   ُ                  واسُتخدمت احلجج نفسها   .  )١١٨ (             فوق جماله اجلوي

                             ولكن ال ميكن طرح هذه احلجة فيما   "              استعمال مزدوج "                                            وتدرك اللجنة أن بعض البىن التحتية رمبا كان هلا  -   ١٤٧
                                       بل حىت لو كانت بعض الدعاوى صحيحة،         .                     ُ                                              يـتعلق بكل هدف فردي أُصيب بصورة مباشرة أثناء هذا النـزاع          

                                                                          اهلجمات للسكان اللبنانيني كان يتعني موازنتها بامليزة العسكرية املترتبة                                                   فـإن األضرار اجلانبية اليت سببتها هذه        
                                                                 وعلى سبيل املثال، ال ميكن أن يربر القانون اإلنساين الدويل قطع             .                                                 عليها، بغية التأكد من احترام قاعدة التناسب      

ّ           من مّد جسر مؤقت  )   يل       اليونيف (                                                                 الطرق بني صور وبريوت لعدة أيام ومنع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان       فذلك   .     
                              ومل يتمكن األشخاص املصابون الذين   . ُ   ِّ                                                             ُيعرِّض للخطر حياة كثري من املدنيني ومينع وصول املساعدة اإلنسانية إليهم

  .                                                                            كانوا حباجة إىل نقلهم إىل املستشفيات مشايل صور من احلصول على الرعاية الطبية املطلوبة

                                                                     مها هذه احلجة، إمنا تغري ببساطة وضعية مجيع األعيان املدنية جبعلها                                              وقوات الدفاع اإلسرائيلية، باستخدا    -   ١٤٨
                                              ِّ   فمبدأ التمييز يتطلب من األطراف يف النـزاع أن تقيِّم   .       ً                                           أهدافـاً مشروعة بسبب احتمال أن يستعملها حزب اهللا    
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ٍ                                   بدقـة حالة كل موقع يعتزمون إصابته بغية حتديد ما إذا كان يوجد مربر كاٍف يسوغ اهلجوم عليه                     ً     فضالً عن   و  .                                                                  
   .                                       ُ                                                     ذلك فإن اللجنة مقتنعة بأن األضرار اليت أُحلقت ببعض البىن التحتية قد جرى القيام هبا من أجل التدمري

  التدابري االحترازية يف سياق اهلجمات -٤

                                                                  املناشري والرسائل اهلاتفية ورسائل النصوص والرسائل املوجهة مبكربات الصوت  :          التحذيرات  ) أ ( 

                                                                           يوليه، بدأت قوات الدفاع اإلسرائيلية حتذير القرويني يف اجلنوب لكي خيلوا            /       صف متوز      ً              ابـتداًء مـن منت     -   ١٤٩
ُ   َّ                            بلداهتـم وقراهم، وقد ُوجهت هذه التحذيرات يف مناشري أسقطتها الطائرات وعن طريق رسائل ُمسجَّلة موجهة                                                                            ُ                    

   ).          رفق السادس       انظر امل (                                       وحصلت اللجنة على أمثلة لبعض هذه املناشري   .       ً                     هاتفياً وبواسطة مكربات الصوت

      املثال    )١٢٠ (                                                               ، نشرت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية على موقعها الشبكي الرمسي            ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ٢٥    ويف   -   ١٥٠
ُ        ُ                              التايل لتحذير موجه إىل املدنيني اللبنانيني لكي يغادروا املناطق اليت اُدعي أهنا ُتستخدم إلطالق الصواريخ ولكي ال                                                                

  :                يسافروا يف شاحنات

                                  لبنانيني املتواجدين جنوب هنر الليطاين             إىل املواطنني ال "

   !!                                   اقرؤا هذا البيان بتمعن حسب توجيهاته

                                                                      سيصعد جيش الدفاع اإلسرائيلي عملياته وسيضرب ببالغ القوة العناصر         
                                                                   اإلرهابـية الـيت تستخدمكم كدرع بشري وتطلق الصواريخ من داخل           

  .                        بيوتكم باجتاه دول إسرائيل

                       وب هنر الليطاين ستقصف                                              كـل سيارة ومن أي نوع كانت تتحرك جن        
  .                                                ألهنا مشبوهة بنقل الصواريخ والعتاد العسكري واملخربني

  .                                                                عليكم أن تعلموا أن كل من يتحرك بأي سيارة كانت ، يعرض حياته للخطر

"دولة إسرائيل

ّ              بشّن هجمات ميكن     "                 حتذير مسبق فعال   "                                                             ويتطلب القانون اإلنساين الدويل من األطراف املتحاربة توجيه          -   ١٥١   
        َّ         ً                                    ً                            ومن املسلَّم به أيضاً بصورة عامة أن التحذير ال يكون مطلوباً عندما ال تسمح                .                               تؤثـر على السكان املدنيني       أن

 ُ                                         وُتقر ممارسة الدول هذه القاعدة بوصفها        .  )١٢١ ( "              ً                                                 الظروف به، مثالً يف احلاالت اليت ال بد فيها من عنصر املفاجأة           
                                                             زامات املتعلقة مببدأ التمييز ومبباشرة أعمال القتال واجبة                  وتظل االلت   .       ً                                      معـياراً مـن معايري القانون الدويل العريف       

ُ                 ً   فالتهديدات اليت ُوجهت يف املاضي، مثالً   .                                                                التطبيق حىت لو بقي املدنيون يف منطقة العمليات بعد توجيه حتذير إليهم                
ُ       بأنه سيجري اعتبار مجيع املدنيني الباقني ُعرضة للهجوم، قد أُدينت وُسحبت       ُ                 ُ                                     ) ١٢٢( .  
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                                     ً                                 أعمال العنف والتهديد به الرامية أساساً إىل بث الذعر بني السكان            "                    ً       ون اإلنسـاين الدويل أيضاً                     وحيظـر القـان    -   ١٥٢
                                                                                                         وميكن أن تندرج حتت طائلة هذا احلظر البيانات الداعية إىل إخالء مناطق واليت ال تشكل حتذيرات حقيقية                   .  )١٢٣ ( "      املدنيني

  .                                           أو إجبارهم على ترك ديارهم ألسباب غري سالمتهم   ُ                                               بل ُيراد هبا ختويف السكان املقيمني أو بث الذعر يف نفوسهم

      ويتسم    ".     ً فعاالً "                                                                                      وينبغي للعاملني يف التخطيط العسكري إيالء اهتمام صارم الشتراط أن يكون أي حتذير               -   ١٥٣
                                                                                    فقد أفادت التقارير أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد قامت يف بعض احلاالت بإسقاط               .                         توقيـت التحذير باألمهية   

                    وبعد توجيه التحذير،   .             ُ                  قبل اهلجوم املُهدد به بساعتني فقط   )١٢٤ (                               و بتوجيه حتذيراهتا عرب مكربات الصوت         مناشريها أ
  .      ُ                                                    جيب أن ُتوضع يف االعتبار اإلمكانية املادية الفعلية لالستجابة لـه

    ً                            كثرياً من الناس هم ببساطة غري       "                                                                   وكمـا أشـارت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، فإن             -   ١٥٤
ُ                                         درين عـلى مغادرة جنوب لبنان ألنه ليست لديهم وسائل نقل أو ألن الطرق قد ُدمرت أو ألهنم مرضى أو                        قـا                                                                     

                                                 ً                                                                 مسـنون أو ألنه جيب عليهم رعاية آخرين غري قادرين بدنياً على رحلة املغادرة أو ألهنم ببساطة ليس لديهم أي                    
  . )١٢٥ ( "                مكان يذهبون إليه

                                                                     ملادي الذي قد يواجهه هؤالء السكان إذا استجابوا للتحذير وسلكوا                      ً     ً     ً               وممـا يثري قلقاً كبرياً أيضاً اخلطر ا        -   ١٥٥
                                                                                                    فكان هناك عدد من املدنيني الذين قاموا، عندما أنذرهتم قوات الدفاع اإلسرائيلية باملغادرة، بفعل ذلك           .        الطـرق 

            من األسر                                      يوليه، على سبيل املثال، هرب عدد      /      متوز   ١٥    ويف    .     ُ                                             لكي ُيفاجأوا باهلجوم عليهم وهم يف طريق اخلروج       
          ويف الطريق   .                                                     ً                                        من قرية مروحني الواقعة يف جنويب لبنان بعد تلقيهم إنذاراً من قوات الدفاع اإلسرائيلية بإخالء القرية

   ).                  َّ              ً      انظر التقرير املفصَّل الصادر سابقاً     (     ً    قتيالً     ٢٣                     ً                              َّ             املؤدي إىل الساحل مروراً بقرية مشعة هومجت القافلة، مما خلَّف           
   كل    : "                                                                            رات احلربية اإلسرائيلية مناشري فوق جنوب لبنان جاء فيها الصيغة التالية                             أغسطس، ألقت الطائ   /     آب  ٧    ويف  

                                        ُ                                                                   سـيارة ومـن أي نـوع تتحرك جنوب هنر الليطاين سُتقصف ألهنا مشبوهة بنقل الصواريخ والعتاد العسكري                  
     ل أي                        وقد أدى ذلك بوضوح إىل جع  .  )١٢٦ ( "                             ُ   ِّ               وكل من يتحرك يف أي سيارة كانت ُيعرِّض حياته للخطر  .        واملخربني

   .                               ً     ً                           ً   عملية إجالء أخرى من املنطقة أمراً صعباً إىل أبعد حد إن مل يكن مستحيالً

ُ                        وإذا كانـت أي قوة عسكرية جادة حقاً يف حماوالهتا إنذار املدنيني باجلالء بسبب وجود خطر ُمحدق،                  -   ١٥٦                                            ً                                
                      أن تكتفي مبجرد إسقاط                                                                                               فإهنا ينبغي أن تأخذ يف احلسبان كيف تتوقع أن ينفذ السكان املدنيون هذه التعليمات ال                

  .                       رسائل ورقية من الطائرات

               ً                                                     فإهنا ينبغي أيضاً أن متنح املدنيني فترات زمنية واضحة للجالء مرتبطة مبمرات   "      فعالة "                  ولكي تكون الرسالة  -   ١٥٧
                                                          وينبغي أن يتأكد العسكريون من أن املدنيني الذين يطيعون أوامر   .                                          خروج إنسانية آمنة مضمونة ينبغي أن يسلكوها

  .      ُ                                 جالء ال ُيستهدفون يف طرق اإلجالء اليت يسلكوهنا  اإل

      حلماية   "                          اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة "                     ُ                                     وإصدار إنذار باجلالء ال ُيعفي العسكريني من التزامهم املستمر ب   -   ١٥٨
    حون                                         وببقاء الناس يف أماكنهم، فإهنم ال يصب        .                                                                   املدنـيني الذين ال يغادرون ديارهم، وهو ما يشمل محاية ممتلكاهتم          

                                                           ويقضي القانون بإلغاء اهلجوم عندما يصبح من الواضح أن           .                        ً                         فجأة هم وممتلكاهتم أهدافاً عسكرية ميكن مهامجتها      
                 والبيانات الرمسية   .  )١٢٧ (              ً                                                              اهلدف ليس مدنياً أو أن اخلسارة املدنية ستكون غري متناسبة مع الكسب العسكري املتوقع
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                                                            تلقي بظالل الشك على ما إذا كانت هذه السلطات تدرك                                                                الصـادرة عن السلطات اإلسرائيلية يف أثناء النـزاع       
    ٢٧  يف   ) BBC (                                                               وعلى سبيل املثال، وكما ورد يف أخبار هيئة البث الربيطانية            .     ً                               متامـاً يف الواقـع هذه االلتزامات      

                                    من أجل منع وقوع إصابات يف صفوف اجلنود    : "                                             ، فإن وزير العدل اإلسرائيلي حاييم رامون قد قال )١٢٨ (     يوليه /   متوز
                                                                                                                 رائيليني الذين يقاتلون مقاتلي حزب اهللا يف جنوب لبنان، ينبغي قيام القوات اجلوية اإلسرائيلية بتسوية القرى                   اإلس

                                                 ً      ً          وأضاف أن إسرائيل قد أعطت املدنيني يف جنوب لبنان وقتاً كافياً ملغادرة    ".                                 باألرض قبل أن تدخلها القوات الربية
       إن مجيع  "                 وقال السيد رامون   .                           كن اعتباره من أنصار حزب اهللا                                    ً        املنطقة ولذلك فإن أي شخص ما زال باقياً هناك مي

   ".                                                                    املوجودين اآلن يف جنوب لبنان هم إرهابيون يرتبطون حبزب اهللا بطريقة أو بأخرى

                     مناشري ورسائل الدعاية  ) ب ( 

   ُ         ً                                                                            أُلقيت أيضاً يف بريوت وأماكن أخرى مناشري ولكنها كانت يف معظمها ذات طبيعة دعائية مناهضة حلزب -   ١٥٩
                                                                           وينطبق الشيء نفسه على املكاملات اهلاتفية املنطلقة من احلاسوب واليت تلقاها كثري من   .                      اهللا أكثرها منها حتذيرات

                 فقد أبلغت قوات     .                                       وترد أمثلة أخرى يف املرفق السادس      -                                                   وأحد أمثلة هذا النوع من املناشري هو كما يلي            .      الناس
                                                         اإلرهابيني التابعني حلزب اهللا، وليس مع شعب لبنان، وأنه ينبغي                                           الدفاع اإلسرائيلية شعب لبنان بأهنا يف صراع مع
  : )١٢٩ ( )    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ٣ (                                ً        هلم أال يسمحوا هلم باستخدامهم دروعاً بشرية 

                     إىل املواطنني اللبنانيني "

                                                                             عملـت قـوات جيش الدفاع اإلسرائيلي بشجاعة وقوة يف بعلبك مركز عمليات             
                                            فاع عن مواطين دولة إسرائيل وإعادة جنود                                               العصابة اإلرهابية حزب اهللا يف إطار الد      

  .                            جيش الدفاع اإلسرائيلي املختطفني

                                                                              اعـلموا أن جيش الدفاع اإلسرائيلي سيستمر بإرسال ذراعه الطويلة إىل كل مكان        
                                                                               يـتواجد بـه اإلرهابيون من عناصر حزب اهللا ليضرب هبم بقوة وبإصرار وليشل              

  .                           ابتهم ضد مواطين دولة إسرائيل                                       إمكانياهتم يف تنفيذ اإليديولوجيا اجملرمة لعص

             مواطين لبنان،

                                                                              قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي ال تعمل ضد الشعب اللبناين وإمنا ضد عناصر حزب           
  .                                                          اهللا اإلرهابية وستستمر يف العمل وللمدة الضرورية اليت تراها الزمة

                                                                          ال تسـمحوا لعصابة حزب اهللا أن حيتجزونكم كرهائن ويستخدموكم كدرع بشري من        
  .           مصاحل أجنبية    أجل 

 "دولة إسرائيل

                  وأحد األمثلة اليت     .           ً                                                                             ويـبدو أيضاً أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد ألقت مناشري دعاية بعد هناية النـزاع              -   ١٦٠
  :          هو كما يلي   )١٣٠ (                                                       قدمها إىل اللجنة مركز األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام
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                    إىل مواطين جنوب لبنان "

ُ                      اآلن وقـد ُعـدمت إىل قراكم                              أزمة الدمار واخلراب     :                             وإذ تواجهون أزمة كبرية هي            
                        واملوت، ينبغي طرح السؤال

                        كيف وصلتم إىل هذا الوضع؟

                 ً         هل كان ذلك قراراً يستحق -  َّ                                           يدَّعي نصر اهللا أن من حقه اختطاف جنود إسرائيليني 
        ما حدث؟

                فهل هذا صحيح؟-   َّ                                       ويدَّعي نصر اهللا أنه ال خيدم مصاحل إيران وسورية 

                فهل هذا صحيح؟-                 ً          اهللا أنه يشكل رادعاً إلسرائيل    َّ        ويدَّعي نصر 

                                        هل كان كل ذلك يستحق الثمن الذي دفعتموه؟

                                                                                 علـيكم إدراك أن قـوات الدفاع اإلسرائيلية ستعود مرة أخرى وتتصرف بالقوة             
                                                                                     املطلوبة يف أي وقت تقوم فيه العناصر اإلرهابية بعمليات ضد مواطين دولة إسرائيل             

  .                   من داخل أراضي لبنان

                                                                            كـم إمكانـية مـنع حدوث ذلك عن طريق جلب اهلدوء واألمن والرخاء إىل                   ولدي
  .       منطقتكم

 "دولة إسرائيل

                                   ً                     بل كانت ذات طبيعة دعائية وتشكل تدخالً ال موجب لـه            .                                       ومل تكن هذه املناشري والرسائل حتذيرات      -   ١٦١
  .                        يف الشؤون الداخلية للبنان

  اهلجمات على املرافق الطبية-٥

                                            َّ                                  أن تتحقق من أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد شنَّت هجمات على عدد من املرافق                          اسـتطاعت اللجـنة    -   ١٦٢
                                                           وجاء يف تقدير وضعته منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة العامة   .                                           الطبية يف لبنان، على الرغم من طبيعتها احملمية

                       يف املائة من منشآت       ٥٠       أن    )١٣١ (   يات                           ُ                                                  اللبنانية بشأن األضرار اليت أُحلقت مبراكز الرعاية الصحية األولية وباملستشف         
ُ         ً     ُ                                                         العـيادات اخلارجـية، عـلى سـبيل املثال، إما أهنا قد ُدمرت متاماً أو أُصيبت بأضرار شديدة يف حني أن أحد                                                                    

                      ً                        وتعكس هذه الدراسة أيضاً حدوث نقص شديد يف          .                                                 ً             املستشفيات الرئيسية الثالثة باملنطقة قد تكبد أضراراً فادحة       
  ُ                                           ً            وأُبلغت اللجنة بأن املستشفيات يف صور ال تعاين نقصاً يف األدوية   .  )١٣٢ (           ومياه الشرب                           إمدادات الوقود والكهرباء   

                                             بيد أن سلطات املستشفيات قد أبلغت اللجنة         .                   ً                                             بالنظر إىل أهنا مجيعاً قد شكلت خمزونات منها طوال بضعة أشهر          
                           ذين تربعوا بالدم وكانوا من                                                                                       بأهنـا مل تكن لتستطيع تقدمي الطعام والدم دون مساعدة من الالجئني الفلسطينيني ال             

  . )١٣٣ (                                                     مقدمي الطعام الرئيسيني إىل املستشفيات أثناء فترة النـزاع
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                                                                                        ويف تبنني، بدت على املستشفى احلكومي فيها عالمات إصابته بضربات أسلحة نارية مباشرة، رمبا بقذيفة  -   ١٦٣
                         ت مباشرة أصابت البنية                                       وشاهدت اللجنة على األقل مخس ضربا       .                                               دبابـة أو بصـاروخ أطلقـته طائرة مروحية        

                                    أغسطس، أن املنطقة احمليطة باملستشفى      /     آب   ١٣     ً                                    ووفقاً لتقارير تلقتها اللجنة، حدث يف         .                    األساسـية للمستشفى  
     ً                                    ووفقاً هلذه التقارير، وقع هذا اهلجوم أثناء   .   ُ                    قُبيل وقف إطالق النار-                                    مباشرة كانت هدف هجوم بقنابل عنقودية 

   .           ً ستشفى ملجأً                  مدين يتخذون من امل ٢     ٠٠٠        وجود حنو 

ِ                                                          وُيفـترض يف قوات الدفاع اإلسرائيلية أن يكون لديها ِعلم باملستشفى املبين على إحدى التالل والبارز                 -   ١٦٤                                              ُ 
                ويف الواقع فإن     .                  ً    ُ                                                ومن غري املهم نسبياً أن ُيرفع فوق سطح املستشفى علم الصليب األمحر             .                         للعيان من مسافة أميال   

  .                                              ً                     فوق املستشفى مل يكن ميكن متييزه من اجلو ورمبا أيضاً من األرض                                                       العـلم الصغري الذي شاهدته اللجنة يرفرف      
  .                                                         وهذا على أية حال غري ذي موضوع بالنظر إىل احلقائق املعددة أعاله

ُ  ِّ                                                                                 وتبعاً للمعلومات اليت ُجمِّعت، ختلص اللجنة إىل أنه مل يكن يوجد مربر من وجهة نظر عسكرية لتوجيه                  -   ١٦٥                ً     
                                           ومل جتد اللجنة أي دليل على أن املستشفى          .                                  وال للهجوم عليه بقنابل عنقودية                                        الـنريان املباشـرة إىل املستشـفى        

    ً                                                                وفضالً عن ذلك، فال بد أن طائرات التجسس اإلسرائيلية بدون طيار،             . ُ                                   ُيستخدم ألغراض عسكرية على أي حنو     
  .        ً شفى ملجأً         ُ                                                                            اليت كانت ُتستخدم على نطاق واسع أثناء النـزاع، قد أظهرت بوضوح أن املدنيني يتخذون من املست

                          ً                    ً                                             ويف بعلبك، رأت اللجنة، مثاالً آخر ملستشفى كان هدفاً للعمليات العسكرية اليت قامت هبا قوات الدفاع  -   ١٦٦
ُ                        فمستشفى دار احلكمة هو مؤسسة خريية خاصة ُملحقة مبؤسسة اإلمام اخلميين  .           اإلسرائيلية        أغسطس،  /    آب ١   ويف   .                                      

                                                  وار القريب للمستشفى ودخلته بعد ضرب مجيع األنوار على                           ، هبطت قوات إسرائيلية يف اجل  ٢١ /  ٣٠            يف حنو الساعة 
                                                                           ومل يكن يوجد باملستشفى وقت اهلجوم أي مرضى ولكنه كان يعمل على أساس خدمات املرضى   .              السور احمليط به

          ومبجرد أن    .                                           ُ           ُ                              ومل يكن يوجد به يف ذلك الوقت إال عشرة موظفني قُتل أحدهم وأُصيب اثنان جبروح                .          اخلارجـيني 
                                                                                                املستشفى توجهوا إىل مجيع الغرف إال غرفة واحدة ودمروا األبواب والنوافذ واحلواسيب واألثاث                          دخـل اجلنود  

  ُ                                                               وأُخذت ملفات بعض املرضى من احملفوظات، اليت كانت مرصوصة يف إحدى الغرف،   .                        وخزانة آمنة وأجهزة طبية
                              يف التقارير اليت وردت إىل           ً         ووفقاً ملا جاء    .   ُ                                                 وأُخـذت من اخلزانة اآلمنة مستندات تتصل باملستشفى         .   ُ       وأُحرقـت 

  .                                                       اللجنة، ظل اجلنود اإلسرائيليون حنو سبع ساعات يف مبىن املستشفى

                  وال يوجد أي مربر      .                                                                                 ومل جتد اللجنة أي معلومات تفيد أن مقاتلي حزب اهللا كانوا يستخدمون املستشفى             -   ١٦٧
                                 ً         أو ملفات املرضى، فهذه األشياء مجيعاً                                                                              للضرر والتدمري اللذين حلقا باألجهزة الطبية واألثاث واملستندات الرمسية        

    ً                                                                      وفضالً عن ذلك ترى اللجنة أن أصل متويل املستشفى أو الصالت احملتملة بني               .                              هـي أشياء مدنية بشكل صرف     
  .                                                             ً       ً  بعض املوظفني وحزب اهللا ال تربر حبال من األحوال اعتبار هذه املؤسسة هدفاً عسكرياً

                                             ة اليت عانت من أضرار جانبية بسبب أعمال عسكرية                                            وشـهدت اللجـنة حاالت بعض املؤسسات الطبي       -   ١٦٨
                                    ُ                              ففي مرجعيون على سبيل املثال، بينما مل ُيصب املستشفى إصابة مباشرة فإن   .                              وقعت يف اجلوار القريب من مقارها

  . )١٣٤ (                                  ُ                                    أجهزته الكهربائية واإللكترونية قد أُصيبت بأضرار بسبب تدمري شبكة الكهرباء
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                                                             ى جنم ومستشفى جبل عامل اللجنة عن مرتني قامت فيهما قوات                                          ويف صـور، أبلغـت سلطات مستشف       -   ١٦٩
                                                                ويف كلتا احلالتني، جيئ باملرضى واملوظفني إىل الطابق السفلي من            .  )١٣٥ (                                       إسرائيلية باهلبوط بالقرب من املستشفيني    

                                                                                          وذكرت التقارير وقوع أضرار جانبية مادية يف مستشفى جبل عامل بسبب قصف مرتلني يقعان                .              أجـل محايتهم  
  .                                         ً             كما أفادت التقارير وقوع أضرار جانبية أيضاً يف مستشفى جنم  .      ً      متراً منه  ٥٠      بعد    على

     ً                                                                                             ووفقاً للقانون اإلنساين الدويل، فإنه جيب يف مجيع الظروف محاية الوحدات الطبية املخصصة على وجه                -   ١٧٠
                نسانية، الرتكاب                                 ُ                                    وتفقد هذه الوحدات محايتها إذا اسُتخدمت، خارج نطاق مهمتها اإل           .                     احلصر لألغراض الطبية  

                                                   ً                             ويف هذا الصدد، ترى اللجنة أن املنشآت الطبية كانت هدفاً هلجمات مباشرة ال مربر هلا        .  )١٣٦ (                  أفعال تضر بالعدو  
                                                                   ومل جتد اللجنة أي تفسري من جانب السلطات اإلسرائيلية ميكن أن يربر عملياهتا   .                           كما كانت ضحية أضرار جانبية

                       والتفسري العام املقدم من   .                                                 غري مباشرة، على مرافق طبية تتمتع باحلماية                                                العسـكرية اليت أثرت، بصورة مباشرة أو      
ُ                                                              إسـرائيل بـأن حـزب اهللا كـان يستخدم مجيع البىن التحتية اليت ُضربت ال يكفي لتربير انتهاك قوات الدفاع                                                                         

  .                                                                             اإلسرائيلية اللتزامها باالمتناع عن القيام هبجمات ضد املرافق الطبية املتمتعة باحلماية

 وظفون الطبيون وإمكانية احلصول على اإلغاثة الطبية واإلنسانية امل-٦

ْ        ً                                              تالحظ اللجنة أن حركة الصليب األمحر مل َتْسلم أيضاً أثناء النـزاع، كما اتضح يف عدة حوادث أبلغت  -   ١٧١  َ                                  
        يون هم                                      ويف بعض احلاالت، كان العاملون الطب       .  )١٣٧ (                                                           عنها اللجنة الدولية للصليب األمحر والصليب األمحر اللبناين       

  .                    ضحايا األضرار اجلانبية

                  ً                                                                                 وأحاطـت اللجـنة عـلماً بأن الصليب األمحر اللبناين قد أبلغ عن تسعة حوادث جرى فيها استهداف                -   ١٧٢
                 ُ                  وعلى وجه اإلمجال، قُتل متطوع تابع      .                                ُ                                    سـيارات إسـعاف ومخسـة حوادث أخرى اسُتهدفت فيها مرافق طبية           

ُ                        ُ                        ، وُدمرت ثالث سيارات إسعاف وأُصيبت أربع سيارات أخرى       ً       موظفاً جبروح  ١٤                          للصليب األمحر اللبناين وأصيب     
ُ                        ُ                              بأضرار؛ وُدمر أحد املرافق الطبية وأُصيبت أربعة مرافق أخرى بأضرار                                       وتوضح احلوادث الثالثة التالية اليت انطوت   .          
  .                                                           على سيارات إسعاف تابعة للصليب األمحر اللبناين استنتاجات اللجنة

   ُ                                                        ، أُصيبت سيارتان تابعتان للصليب األمحر اللبناين بذخائر يف بلدة   ٢٣ /  ١٥                 يوليه، يف الساعة /     متوز  ٢٣    ففي  -   ١٧٣
                             وقد وقع هذا احلادث أثناء قيام   .                                                                 وكانـت السيارتان حتمالن بوضوح شعار الصليب األمحر على سقفهما           .       قانـا 

  ه      ً          ووفقاً ملا ذكرت    .                                                                                    موظفـي اإلسعاف بنقل مرضى مصابني جبروح من إحدى سيارات اإلسعاف إىل سيارة أخرى             
                                                                                                تقارير الصليب األمحر اللبناين وروايات الشهود، فإن إحدى سيارات اإلسعاف قد غادرت تبنني وعلى متنها ثالثة 

  .                                                                              أما سيارة اإلسعاف الثانية فقد غادرت صور وعلى متنها ثالثة موظفي إسعاف             .                          جرحى وثالثة موظفي إسعاف   
             وعندما كانت    .  )١٣٨ (                      تني إىل السيارة األخرى                                                                      والتقـت السيارتان يف قانا من أجل نقل املرضى من إحدى السيار           
                                        وبعد ذلك بعدة دقائق، وأثناء حماولة موظفي   .                                                          سيارة إسعاف صور على وشك املغادرة، أصابتها صواريخ إسرائيلية

                      وأصاب الصاروخ سيارة     .                               ُ                          ً                      سـيارة إسـعاف صور طلب املساعدة، أُصيبت سيارة إسعاف تبنني أيضاً بصاروخ            
                                          وجنح موظفو الصليب األمحر اللبناين يف مكاملة       .                   املطلية على السقف    "        ب األمحر      الصلي "                         اإلسـعاف يف وسط عبارة      

       واختبأ   .                                                                                                    اللجـنة الدولية للصليب األمحر اليت متكنت من االتصال بقوات الدفاع اإلسرائيلية لطلب وقف اهلجوم              
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                     بني من الذين كانوا ما                                                                        موظفو الصليب األمحر حنو ساعتني مل يستطيعوا خالهلما تقدمي املساعدة إىل األشخاص املصا
  . )١٣٩ (              ُ                                                        ونتيجة لذلك، أُصيب تسعة أشخاص جبروح، من بينهم ستة من متطوعي الصليب األمحر  .                 زالوا يف السيارتني

          فقد قصفت    .   ١٧ /  ٥٠                أغسطس، الساعة    /     آب   ١١                                                    وتلقـت اللجنة معلومات عن حادثة أخرى وقعت يف           -   ١٧٤
    وقد   .                                         ت طبية وهي يف الطريق بني عني املزراب وتبنني                                                              قـوات الدفاع اإلسرائيلية سيارة إسعاف على متنها إمدادا        

                       وانفجرت سيارة اإلسعاف     .                                                                                   أصـابت الضـربة األوىل واجهـة السيارة بينما أصابت قذيفة أخرى ثانية سقفها             
  .                   َ                                            ومن حسن احلظ أن موظفَي الصليب األمحر اللبناين مل يصابا إال جبروح سطحية  .             ً واحترقت متاماً

                                                                    تعرض األشخاص الفارون بالسيارة من منطقة مرجعيون لنريان أطلقتها                   أغسـطس،    /     آب   ١١            ويف لـيلة     -   ١٧٥
                ومن بني القتلى     .       ً                         مصاباً إىل املستشفيات اجملاورة      ٣٢                                         ونقل الصليب األمحر اللبناين ستة قتلى و        .                  طائرات إسرائيلية 

              من مستشفى     ُ       ً         وقُتل أيضاً مهندس    .                                    ُ                     ً     ً              مـتطوع إسعاف يف الصليب األمحر اللبناين قُتل أثناء مساعدته شخصاً جرحياً           
  . )١٤٠ (                    مرجعيون يف احلادث نفسه

                                                                                                    ويف مجـيع احلاالت الثالث الوارد وصفها أعاله، كان الصليب األمحر اللبناين يقوم بأنشطة محاية، على                 -   ١٧٦
                                                           وكانت السيارات املستخدمة حتمل بوضوح شعار الصليب األمحر،          .     ١٩٤٩          َّ                             النحو املعرَّف يف اتفاقية حنيف لعام       

                                 ومل جتد اللجنة أية أدلة تبني أن هذه   .                                                ظل االحترام الكامل لقواعد القانون اإلنساين الدويل                   وقد بوشرت عملياهتا يف
                                             ولذلك ختلص اللجنة إىل أن مجيع هذه احلوادث          .                                                            اهلجمات ترتبط على حنو أو آخر باألنشطة العسكرية حلزب اهللا         

  .       باحلماية             ً       ً                                           تشكل استهدافاً متعمداً وغري مربر ملركبات طبية وعاملني طبيني يتمتعون 

  ُ             وأُبلغت اللجنة   .  )١٤١ (                                     ً                                    وكان الدفاع املدين اللبناين هو اآلخر هدفاً هلجمات شنتها قوات الدفاع اإلسرائيلية -   ١٧٧
     ً                                  شخصاً آخرين من العاملني يف الدفاع         ٥٩                                    ُ                 ُ                   بأنـه قد حدث أثناء النـزاع املسلح أن قُتل أحد املتطوعني وأُصيب             

                                     حمطة من حمطات الدفاع املدين، وبكثري       ٤٨                      قت أضرار مبا جمموعه       ُ  وأُحل   ).        ً   متطوعاً   ٤٨      ً     موظفاً و    ١١ (            املدين جبروح   
  . )١٤٢ (           من السيارات

                                                                                         وإىل جانـب اهلجمـات املباشرة على العاملني الطبيني والعاملني يف اإلغاثة، تلقت اللجنة شهادات شىت     -   ١٧٨
                      ة مواجهتها عند االضطالع                                                                            بشأن العقبات والصعوبات اليت تعني على العاملني الطبيني والعاملني يف اإلغاثة اإلنساني

                 ً                                                                     وتلقت اللجنة عدداً من الشهادات من منظمات إنسانية ومستشفيات وموظفي مراكز طبية أخرى ومن   .         بأنشطتهم
                                                                                              ً     ً                  مدنيني تؤكد أن الوصول إىل املدنيني الذين كانوا حيتاجون إىل الرعاية الطبية واملساعدة اإلنسانية كان أمراً صعباً                 

  .                                                      األوقات بسبب القيود اليت فرضتها قوات الدفاع اإلسرائيلية             ً          بل كان مستحيالً يف كثري من

                                                                      ً                           وعلى سبيل املثال، واجه برنامج األغذية العاملي يف وقت مبكر من النـزاع قيوداً شديدة تتعلق باالنتقال      -   ١٧٩
  ي                               وعلى الرغم من عدم إصابة أ       .  )١٤٣ (                                                                        واالنتشـار مبا يف ذلك حاالت إطالق النار عن قرب ضد قوافله اإلنسانية            

   ٦                                                                                                                     قافلـة من قوافل برنامج األغذية العاملي إصابة مباشرة، فقد وقع حادثان أمنيان بالقرب من القافلة نفسها يف                   
    ١٥                               يف الطريق إىل صور، وعلى مسافة حنو    : "                                       وقـد جاء يف أحد تقارير الربنامج ما يلي     .     ٢٠٠٦         أغسـطس    /  آب

    وقد   .                            ُ           جتاه املضاد بصاروخ يبدو أنه أُطلق من اجلو        ً              ُ                               كيلومتراً مشايل املدينة، أُصيبت شاحنة ركاب كانت تسري يف اال
                       وأثناء عودة الشاحنات     .                                                 ومل حتدث أضرار وال إصابات بقافلة األمم املتحدة         .  ُ                                    قُـتل الراكـبان االثنان يف السيارة      
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     ُ                     وقد قُتل قائد املركبة الذي   .      ً  متراً  ٣٠                                                                   الفارغة إىل بريوت، أصاب أحد الصواريخ سيارة أخرى تتقدم القافلة بنحو   
                                                                                   وبالنظر إىل الصعوبات يف تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل املدنيني احملتاجني إليها، دعا              .  )١٤٤ (                   دو أنه كان مبفرده       يـب 

                                                                                                                   منسـق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية إىل وقف اهلجمات يف لبنان على البىن التحتية املدنية وإهناء التدابري اليت                  
   .  )١٤٥ (                          نية على آالف األشخاص املشردين                                        تؤدي إىل إبطاء عرقلة توزيع اإلمدادات اإلنسا

                                                                                                 وأحد األدلة األخرى على الصعوبات اليت واجهتها الوكاالت اإلنسانية ميكن االطالع عليه يف إجراءات               -   ١٨٠
     ً                                                                 ووفقاً هلذه اإلجراءات، ال ميكن انتقال أي قافلة إنسانية دون ترخيص             .  )١٤٦ (                                  اإلخطار بانتقال الشحنات اإلنسانية   

                                              ويف الواقع، مل تعط قوات الدفاع اإلسرائيلية           ").        املوافقة "                      ما يطلق عليه آلية      (         رائيلية                            صـريح مـن السلطات اإلس     
ُ                                                               ويف كثري من احلاالت، اليت ُمنح فيها هذا الترخيص، قامت قوات الدفاع اإلسرائيلية               .       ً                   ترخيصاً لكثري من القوافل                         

                         وبناء عليه، تعني إلغاء      .      خدمها                                                                             بقصف الطرق اليت كانت تعلم، بسبب عملية اإلخطار املسبق، أن القوافل ستست           
    ١٠                                                     ففي بالغ صحفي صادر عن برنامج األغذية العاملي يف            .                                                عملـيات نقـل كـثرية للمسـاعدة اإلنسـانية         

      من  ̀                               املوافقة ألسباب تتعلق بالسالمة   ̀      ً                            جسراً باالقتران مع رفض منح         ٧٠      تدمري   "                          أغسطس، ذكر الربنامج أن      /  آب
                                                                   عونة يعوقان جهود الربنامج املبذولة، بالنيابة عن جمتمع الوكاالت                                                       جانـب قـوات الدفاع اإلسرائيلية لقوافل امل       

   .  )١٤٧ ( "                                          ً                                                     اإلنسانية بأسره، لتنظيم نقل مواد اإلغاثة براً، مبا يف ذلك الطعام، لربع سكان لبنان املشردين من ديارهم

  .               إلغاثة اإلنسانية     ً                                                                              وكـثرياً ما مل تفلح اجلهود املبذولة من جانب الوكاالت اإلنسانية لتيسري الوصول إىل ا           -   ١٨١
    ٧٢                                                                                 يوليه، دعا منسق األمم املتحدة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ، جان إيغالند، إىل وقف القتال ملدة  /     متوز  ٢٨   ويف 

          يوليه، حث  /     متوز  ٣٠   ويف   .  )١٤٨ (                                                                       ساعة بغية تيسري جهود تقدمي املعونة، ولكن إسرائيل رفضت الدعوة يف اليوم التايل
              وعلى الرغم من   .  )١٤٩ (                                                 حة إمكانية فورية وغري مقيدة لوصول املساعدة اإلنسانية                           جملس األمن مجيع األطراف على إتا

                    بأن إسرائيل قد        ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ٣٠                                                                     اإلعـالن الصادر عن متحدث باسم وزارة خارجية الواليات املتحدة يف            
                                              ، فإن إسرائيل واصلت عملياهتا العسكرية يف       )١٥٠ (       ساعة   ٤٨                                                 وافقـت عـلى تعليق عمليات القصف اجلوي ملدة          

   .  )١٥١ (                                                                     اجلنوب مما أعاق وصول الوكاالت اإلنسانية إىل األماكن الواقعة جنوب هنر الليطاين

                                                                                      والصعوبات اليت واجهتها منظمات اإلغاثة اإلنسانية كانت هي نفس الصعوبات اليت ووجهت فيما يتصل  -   ١٨٢
                  ً     ويف الواقع فإن كثرياً من   .        اجلانب                                                        فجميع العاملني الطبيني الذين التقت هبم اللجنة أكدوا على هذا  .                بالرعاية الطبية

                                                                                                              األشخاص املصابني الذين كان ميكن نقلهم إىل املستشفى أو كانت لديهم إمكانية احلصول على الرعاية الطبية مل                 
                      ونتيجة لذلك، تفاقمت     .                                                                                       ميكن القيام بذلك يف حقهم بسبب قيود االنتقال اليت فرضتها قوات الدفاع اإلسرائيلية            

               ويف مناسبات شىت،   .  )١٥٢ (                                                         الذين كانوا يعانون من إصابات طفيفة وذلك بسبب مرور الوقت                 حالة كثري من املرضى
                                            وهذه املشاكل املتعلقة بالوصول إىل الرعاية        .                                                                     أدى االفتقار إىل املساعدة الطبية يف الوقت املناسب إىل وفاة املرضى          
                                 اقع ففي اليومني التاليني لوقف إطالق       ويف الو  .           َّ                                              الطبية مؤكَّدة يف البيانات املقدمة من مستشفى جبل عامل يف صور

  .                 ً                                       وكان مجيعهم أشخاصاً مصابني مل ميكن الوصول إليهم أثناء الصراع  .       ً  مريضاً  ٨٠                    النار، تلقى املستشفى 

    ومن   .                           ُ                                                             ويف قانـا، على سبيل املثال، أُبلغت اللجنة بأن عدة أشخاص قد توفوا بسبب االفتقار إىل األدوية   -   ١٨٣
ِ                   ار البلدة بسبب االفتقار إىل األنسولني الالزم ملعاجلة مرضى السكَِّري لديه                                         بـني الضـحايا، تويف شقيق خمت          ويف   .                                                        َّ

        ُ                                           أغسطس وأُصيبت امرأة أخرى جبروح على أيدي قوات         /     آب  ٨      ُ                          ُ                    شـحني، أُبلغـت اللجنة بأن امرأة قد قُتلت يف           
                     ة يف املرتل بينما مل                                         فقد تركت هذه القوات املرأة املصاب       .                                                         الدفـاع اإلسرائيلية عندما قامت باإلغارة على مرتليهما       
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                                        ومل ميكن معاجلتها إال بعد بدء سريان وقف       .                                                                   يكن يف مقدورها احلصول على الرعاية الطبية بسبب القتال الكثيف         
ُ        ً                                   إطالق النار وعندها ُسمح أخرياً للصليب األمحر اللبناين بدخول البلدة                   ) ١٥٣(  .   

                                      عن الصعوبات اليت يواجهها الصليب                                                                     وحتدثـت تقارير اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عدة مناسبات          -   ١٨٤
    ١٩                        ففي بالغ صحفي بتاريخ       .                                                                            األمحـر اللبناين واللجنة نفسها يف الوصول إىل األشخاص احملتاجني إىل املساعدة           

                                                                                                 ، ذكر السيد بيري كراهينبول، مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب األمحر، أن املشكلة الطبية                  ٢٠٠٦       يوليه   /   متوز
                                 وأثار رئيس هذه اللجنة، السيد       .  )١٥٤ (                                                إجياد طرق إلجالء املرضى لنقلهم إىل املستشفيات                               الرئيسـية يف لبنان هي    

     وقال   .  )١٥٥ (    ٢٠٠٦     أغسطس /                                ً                                                   جـاكوب كيلينـبريغر، هذه القضية أيضاً، عند زيارته إىل لبنان وإسرائيل يف آب             
         املمرات      مفهوم "     إن     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ١                                                         كريستوفر ستوكس، رئيس بعثة منظمة أطباء بال حدود يف لبنان، يف 

              ُ                                                                                                    اإلنسـانية قـد اسُتخدم كذريعة للتنصل من املسؤولية ألنه ال توجد يف الواقع أي إمكانية وصول حقيقية أمام                   
   .  )١٥٦ ( "                        املنظمات اإلنسانية يف اجلنوب

  ُ                ً         ً                                                                             وأُبلغـت اللجـنة أيضاً بأن سفناً حمملة مبساعدة إنسانية كانت قد غادرت ميناء الرنكا، يف قربص، مل                   -   ١٨٥
            وكذلك بسبب     )١٥٧ (                                                                 ملوانئ اللبنانية حىت وقت متأخر من الصراع بسبب احلصار املفروض                               تـتمكن مـن دخول ا     

  .                                                  التأخريات يف احلصول على الترخيص من السلطات اإلسرائيلية

    ً           وفضالً عن ذلك،     .  )١٥٨ ( "                                               جيب احترام ومحاية العاملني يف اإلغاثة اإلنسانية       "                                  ومبوجـب القانون اإلنساين الدويل،       -   ١٨٦
ـ     "      جيـب                                                                                      أن تسمح وتسهل املرور السريع وبدون عرقلة لإلغاثة اإلنسانية إىل املدنيني الذين                ...      زاع                      عـلى أطـراف الن

ِ       ً                               حيـتاجون إليها، واليت تتسم يف طابعها باحليادية وُتباَشر دون أي متييز معاِكس رهناً حبق هذه األطراف يف مراقبتها                        َ   ُ                                            " ) ١٥٩(  .  
                                                   وباإلضافة إىل ذلك فإن جملس األمن، كما فعل فيما           .    دويل                                               ً                 وتنطبق هذه القواعد سواء كان النـزاع املسلح دولياً أو غري           

                                                                                                                      يتعلق هبذا النـزاع املسلح، قد دعا يف مناسبات كثرية مجيع األطراف يف نزاعات مسلحة إىل احترام وضمان احترام أمن                   
                   ة، وذلك يف قراره                                                                     فقد دعا اجمللس مجيع األطراف مبا فيها اجلهات الفاعلة غري احلكومي            .                               وسالمة موظفي اإلغاثة اإلنسانية   

              ملوظفي اإلغاثة    "                                      لكفالة السالمة واألمن وحرية االنتقال     "                                               املـتعلق حبماية املدنيني يف الصراعات املسلحة،          )     ٢٠٠٠ (    ١٢٩٦
                                                              ُ                                 كما أن مسألة رفض أو عرقلة وصول البعثات اإلنسانية إىل السكان قد أُثريت يف كل تقرير من التقارير اخلمسة   .         اإلنسانية

                    اجمللس على النظر يف     "                                       وقد حث األمني العام يف تقريره األخري          .                       ً                    العام إىل جملس األمن عمالً بذلك القرار                       املقدمة من األمني  
                                                                                                                  تطبـيق جـزاءات حمـددة اهلدف يف حاالت منع وصول العمليات اإلنسانية نتيجة للهجمات اليت تتعرض هلا على وجه                    

  . )١٦٠ ( "                                              التحديد اجلهات املشاركة يف أعمال املساعدة اإلنسانية

                                                                                                            وفهمـت اللجنة من مجيع الشهادات اليت تلقتها من جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة أن حرية الوصول إىل                   -  ٨٧ ١
                                              فلم جير تكييف نظام املوافقة املعتمد لتلبية         .                                       ُ                                  املسـاعدة اإلنسـانية أمـام األشـخاص احملتاجني مل ُتكفل أثناء الصراع            

                       ويف الواقع تطلبت هذه      .                                   مساعدة إنسانية تتسم بالكفاءة                                                               اشـتراطات قـوات الدفـاع اإلسرائيلية مع متطلبات تقدمي         
                            َ      ّ                            ُ                            ً                             اإلجـراءات من الوكاالت اإلنسانيةَ أن تكّيف أعماهلا مع الطريقة اليت اضطُلع هبا بالعمليات العسكرية بدالً من إيالء                  

             ُ     لقوافل مل تكن ُتمنح                                                      وكان معىن ذلك يف كثري من املناسبات أن املوافقة على حتركات ا  .                              أولوية لتقدمي املساعدة اإلنسانية
                               وباإلضافة إىل ذلك، قامت قوات       .                    ُ                                                                 عـلى اإلطالق، أو كانت ُتمنح بتأخري ال يعود من املمكن معه القيام هبذه العملية              

                                                                                                                      الدفـاع اإلسرائيلية يف عدد من املناسبات بأعمال حربية موجهة إما مباشرة ضد حتركات املساعدة اإلغاثية أو بصورة                  
  .                                                           معه إمكانية تنقل موظفي اإلغاثة اإلنسانية حبرية وأمان غري مكفولة                      غري مباشرة على حنو تصبح 
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  اهلجمات املوجهة ضد املمتلكات الدينية ودور العبادة-٧

                                                                                              رأت اللجـنة أثناء زيارهتا جلنوب لبنان األضرار النامجة عن هجمات قوات الدفاع اإلسرائيلية على عدد      -   ١٨٨
                                                         اللجنة أن قوات االحتالل اإلسرائيلية قد احتلت قرية قوزح، وهي                           وعلى سبيل املثال، وجدت       .                   مـن دور العبادة   

                                                                       وقد غادر معظم أهل القرية قريتهم أثناء الصراع ولكن عشرة أشخاص             .                                     قرية مسيحية بالقرب من اخلط األزرق     
     بفعل                                        ُ                                                      ومما يلفت االنتباه بشكل بارز األضرار اليت أُحلقت بالكنيسة املارونية املسيحية اليت تضررت                .             ظلـوا باقني  

     ُ      فقد أُصيب    .                                                                                                القصـف يف األيام األوىل من الصراع واحتلتها القوات اإلسرائيلية بعد ذلك واستخدمتها كقاعدة             
          ويبدو أن    .                                                                                                      سـقف الكنيسة بأضرار بالغة وكانت توجد حفرة كبرية يف الركن األمين من واجهة اجلدار بسبب قذيفة                

    ً                              وفضالً عن ذلك قامت قوات الدفاع        .           يفة دبابة                                                                األضـرار الـيت حلقـت بسقف الكنيسة وجبدارها قد جنمت عن قذ            
     ً                                                                يوماً، بتخريب الكنيسة وبتحطيم التماثيل الدينية خملفني وراءهم القمامة   ١٦                                         اإلسـرائيلية، أثـناء احـتالهلا الذي دام     

                          وعندما عاد القرويون إىل      .                   ً                 ً        ً                       وشاهدت اللجنة متثاالً للعذراء مرمي حمطماً ومتروكاً يف أرض الكنيسة           .                  ونفايـات أخـرى   
ُ                  قريتهم وجدوا أن الكنيسة قد ُخربت وأن قواعدها وغرفة االعتراف هبا قد ُحطمت                                                  ُ                                وظلت املقتنيات الفضية موجودة      .                            

                   ومل يوجد أي دليل      .                                                                        وعثروا على مواقع دفاعية حممية بأكياس من الرمل داخل أرض الكنيسة            .         ُ        ً      ولكـنها كُسرت عمداً   
                                                      ولذلك يبدو أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد استولت          .     ليها                                                       يوحي حبدوث قتال داخل الكنيسة وحوهلا يربر االستيالء ع        

  .                                                                               وقد حدثت األضرار اليت حلقت هبا إما عند احتالل هذه القرية أو عند رحيل هذه القوات منها  .             عليها ببساطة

      وكانت   .                  ً                                                                    ً                وزارت اللجـنة أيضاً بلدة دبل، وهي قرية مسيحية أخرى احتلتها قوات الدفاع اإلسرائيلية جزئياً               -   ١٨٩
      وأبلغ   .                                                                                                           ألضـرار النامجة عن قذائف الدبابات بادية على املبىن الرئيسي للكنيسة املسيحية، وكذلك على سطح املسجد                ا

                                       وأوضحوا أنه مل يكن يوجد مقاتلون يف         .                                          ُ                                  بعـض الشهود اللجنة أن ست قذائف دبابات قد أُطلقت على هذين املبنيني            
  .                                    اهللا استخدام هذين املوضعني إلطالق صواريخ                                ً                املبنيني وأنه كان من املستحيل عملياً على مقاتلي حزب

ُ                                                    والحظت اللجنة أن العديد من املساجد والكنائس قد تضرر أو ُدمر يف كثري من البلدات أو القرى اليت                   -   ١٩٠                                                      
                                                                     وعلى سبيل املثال، كان املسجد املوجود يف مروحني حيمل آثار القذائف             .                                       زارهتـا أو مـرت هبا يف جنوب لبنان        

             ُ                                    ً                                              األضرار اليت أُحلقت بدور العبادة كان ميكن رؤيتها أيضاً يف بنت جبيل وعيتا الشعب، ضمن                       كما أن   .         واملدفعية
  . )١٦١ (          بلدات أخرى

            وبالنظر إىل    .                                                                    ً                   ويف معظـم احلوادث اليت وقعت، كان الضرر الذي حلق باملساجد أو الكنائس جزئياً فقط               -   ١٩١
                                              خدام بعض هذه املباين الدينية ودور العبادة                                                                             طبـيعة الـتدمري وأنواع الضرر والتخريب اليت مت التسبب فيها واست           

                                                                                                              كقواعد مؤقتة، يبدو للجنة أنه كانت توجد نية واضحة لدى قوات الدفاع اإلسرائيلية إلحلاق أضرار ال داعي هلا              
   .                                                                     ملمتلكات دينية ودور عبادة تتمتع باحلماية ومل يكن اهلدف هو تدمريها بالكامل

  .  )١٦٢ (                                                                   تتمتع املمتلكات الدينية ودور العبادة باحلماية أثناء النـزاع                                        ومبوجـب القانون اإلنساين الدويل،     -   ١٩٢
                                                ، كما أكدهتا حمكمة العدل الدولية يف فتواها املتعلقة  )١٦٣ (                                                 ومعظم هذه القواعد هي من قواعد القانون الدويل العريف

                م روما األساسي                ً                         ومن املهم أيضاً التشديد على أن نظا        .  )١٦٤ (                                                   مبشـروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها      
  . )١٦٥ (                                                                     يصنف تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية على أنه جرمية حرب
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  اختطاف املدنيني وترحيلهم وسجنهم بصورة غري مشروعة-٨

                                                          ُ                          تلقت اللجنة معلومات عن أشخاص، حيملون نفس اسم زعيم حزب اهللا، أُلقي القبض عليهم يف األراضي  -   ١٩٣
ُ                                         لوا إىل إسرائيل قبل إطالق سراحهم وحدث، يف عدة مناسبات، أن ُسلموا إىل قوة األمم املتحدة                            ُ       اللبنانـية مث ُنق                                                           

                                                                               ومتكنت اللجنة من االلتقاء بفردين من أسرة نصر اهللا اعتقلتهما قوات الدفاع               ).           اليونفـيل  (                      املؤقـتة يف لبـنان      
           ُ                   ُ         ما، فإهنما أُلقي القبض عليهما وأُخذا إىل      ً         ووفقاً لروايته  .                                                  اإلسرائيلية إىل جانب ثالثة رجال آخرين من مدينة بعلبك

                                                                           وأخرب الضحيتان اللجنة أن اجلنود اإلسرائيليني قد ألقوا القبض عليهما يف             .      ً   يوماً   ٢٠              ُ              إسرائيل حيث احُتجزا ملدة     
   ُ      مث أُركبا   .             ً            واقتيدا مشياً لنحو ساعتني  .      ُ              ُ                   وقد قُيدت أيديهما وغُميت عيوهنما بإحكام  .      أغسطس /    آب ١           منتصف ليلة 
                                    وجرى إخضاعهما أثناء احتجازمها ملعاملة   .                              ُ                     السالح على منت طائرة مروحية وأُخذا إىل سجن إسرائيلي       حتت هتديد

  .                                                                                                                 قاسية ومهينة وال إنسانية قبل أن جيري يف النهاية إطالق سراحهما وتسليمها إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر                
  . )١٦٦ (       ً                          ت باديةً على كاحلي ورسغي كل منهما                                                         وعندما التقت هبما جلنة التحقيق كانت آثار قيود اليدين ما زال

                 ً                                                                              وتلقت اللجنة أيضاً معلومات من جلنة حقوق اإلنسان بالربملان بشأن شخص ماروين مسيحي، متعاطف               -   ١٩٤
          ُ            وذكر أنه أُخضع ملعاملة   .                     ُ                                                         مع حزب ميشيل عون، احُتجز يف بلدة دبل أثناء احتالل قوات الدفاع اإلسرائيلية للقرية

                    ً     وخيضع هذا الشخص حالياً      .                                                          انية قبل إطالق سراحه عندما غادرت هذه القوات البلدة                                  قاسـية ومهيـنة وال إنس     
  .                                       للعالج النفسي إلصابته بالصدمة من هذا احلدث

                    تضم قائمة باألشخاص  )١٦٧ (                  ً                                               وأحاطت اللجنة علماً مبذكرة من مركز اخليام إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب -   ١٩٥
                                             وتشمل هذه القائمة حاالت إلقاء القبض اليت         .                    إىل سجون إسرائيلية         ُ                         ُ                 الذيـن أُلقي القبض عليهم يف لبنان وُنقلوا         

  .                       حدثت بعد وقف إطالق النار

   ٨                  ً                                                                                    والتقـت اللجـنة أيضـاً بامرأتني تابعتني جملموعة من النساء احتجزهتن قوات الدفاع اإلسرائيلية يف                  -   ١٩٦
                            قامت القوات اإلسرائيلية                                                       وكانت هذه اجملموعة قد جلأت إىل أحد املنازل عندما          .                      أغسـطس يف قرية شحني     /  آب

                                  دقيقة يف املرتل قاموا أثناءها        ١٥                 وبقي اجلنود حنو      .                                                          بـإطالق الـنار عليهن فقتلت واحدة منهن وأصابت أخرى         
                                                    مث أجرب جنود قوات الدفاع اإلسرائيلية النساء على          .                                                       باسـتجواب النساء فسألوهن عن صالهتن مبقاتلي حزب اهللا        

                      ُ        وقبل دخوهلن هذا املرتل، طُلب       .                                    وسهن إىل مرتل آخر بعده يف القرية                                              املشـي حافيات مع وضع أيديهن على رؤ       
            ومسعن جنديني    .           ُ                        دقيقة مث أُخذن إىل داخل املرتل        ١٥                                                           مـنهن الـركوع يف الشارع وهو وضع بقني فيه أكثر من             

  .                                                            إسرائيليني يتجادالن بشأن ما إذا كان ينبغي أن يقوما بقتلهن أم ال

                            وحيظر القانون اإلنساين الدويل  )١٦٨ (                                  يل، جيب معاملة املدنيني معاملة إنسانية                         ومبوجب القانون اإلنساين الدو -   ١٩٧
            وباإلضافة إىل   .  )١٧٢ (                        واحلرمان التعسفي من احلرية   )١٧١ (               واالختفاء القسري   )١٧٠ (        والتعذيب   )١٦٩ (    ً              أيضاً العقاب البدين

  .  )١٧٣ (    نسان                                                                                               ذلك، تشكل هذه األفعال انتهاكات حلقوق اإلنسان كما تنظمها طائفة واسعة من أحكام حقوق اإل              
    ً                                                                                                       وفضـالً عن ذلك، فإن التعذيب واملعاملة الالإنسانية واإلبعاد غري املشروع والنقل واحلبس غري املشروع تشكل                

  . )١٧٤ (                               جرائم حرب مبوجب نظام روما األساسي
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     فإذا   .                                                                                                     وتعرب اللجنة عن أقصى قلقها إزاء املدنيني الذين ما زالوا حمتجزين بشبهات ال يساندها أي دليل                -   ١٩٨
                                                                                          اس احتجاز هؤالء املدنيني هو أمساءهم أو كوهنم قد مت العثور عليهم يف مواقع كان حلزب اهللا فيها نفوذ أو       كان أس

                                                                 ً                                             كان رجال حزب اهللا متواجدين فيها ذات مرة، فإن ذلك يشكل بوضوح انتهاكاً للمعايري الدنيا املنصوص عليها                 
                                               وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء         .  يل                                                             يف كل من القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدو         

                                   وهذا أمر أوضح بكثري فيما يتعلق        .                                                                               الـتقارير اليت تتحدث عن إخضاع املعتقلني ملعاملة قاسية ومهينة وال إنسانية           
                                                                                                                 باألطفال والنساء الذين ال ميكن، بالنظر إىل ظروف القبض عليهم، االشتباه يف أهنم من مقاتلي حزب اهللا أو أهنم                   

   .                                                 قد اشتركوا بصورة مباشرة يف أعمال القتال على أي حنو

  التشريد الداخلي للمدنيني -٩

                                                                                                          أحـد جوانـب هذا النـزاع األكثر إثارة لالنتباه هو التشريد اهلائل للمدنيني الذي حدث أثناء أعمال                  -   ١٩٩
ُ         فوفقاً لتقديرات احلكومة، ُشرد       .       القتال        يوليه  /      متوز   ١٢         يما بني       ف -                           أي قرابة ربع السكان      -     ً    شخصاً      ٩٧٤     ١٨٤     ً                  

  .  )١٧٥ (           يف اخلارج     ٢٣٠     ٠٠٠                                      شخص منهم عن ملجأ داخل لبنان و          ٧٣٥     ٠٠٠                     أغسطس ، حبث قرابة      /     آب   ١٤ و
                                                                   وجيب النظر يف هذه األرقام يف ضوء الواقع السكاين يف لبنان، حيث              .                                     ويشكل األطفال حنو نصف عدد املشردين     

                                                        بقة وكانت اجملتمعات ما زالت يف طور استرداد عافيتها                                                                  كان كثري من الناس مشردين بالفعل نتيجة للرتاعات السا        
  . )١٧٦ (            الجئ فلسطيين  ١٦     ٠٠٠                     ً                         وتشمل هذه األرقام أيضاً التشريد الثانوي لقرابة   .              وإعادة البناء

                      ، بينما التمس أكثر     )١٧٧ (     ً                  ً               شخصاً من املشردين داخلياً يف مدارس         ١٤٢     ٣٩٧                             وأثناء النـزاع جرى إيواء      -   ٢٠٠
                                                                     ر أو األصدقاء أو يف أماكن إيواء مؤقتة أخرى بل والتمسوه، يف بعض احلاالت، يف      ً          ملجأً لدى األس   ٦٠٠     ٠٠٠   من 

ُ                    ونتيجة للتدمري اهلائل للمنازل والبىن التحتية املدنية األخرى، أُجرب من ُشرد من              .                              أمـاكن مفتوحة مثل املترتهات           ُ                                                         
                             نعدام األمن وعدم توافر إال                                                                                         أفراد وأسر على العيش يف أوضاع تتسم باالزدحام كما تتسم يف كثري من األحيان با              

       وأشارت   .                                                                                           إمكانـية حمـدودة للحصول على مياه شرب سليمة وطعام وصرف صحي وكهرباء وخدمات صحية              
  .  )١٧٨ (                                                                                                         تقاريـر أخرى إىل زيادة حدوث أمراض التنفس واإلسهال يف املدارس واألماكن العامة أثناء فترة التشريد               

                                                      هي وشواغل احلماية الشديدة املتصلة بالتشرد، كان ميكن أن                                              وجتدر مالحظة أن أزمة التشريد النامجة عن الصراع  
        ً                                                                                                       تـؤدي فضـالً عن ذلك، إىل أزمة إنسانية لوال جهود األسر واجملتمعات احمللية واملنظمات العاملة يف لبنان اليت                   

  .             ً                               أو ساندت كثرياً من املشردين أثناء الصراع وبعده /         استضافت و

                                                             ليل كامل لتأثري عملية التشريد بسبب االفتقار إىل معلومات                                                    ومل تـتمكن جلـنة التحقـيق من إجراء حت          -   ٢٠١
                                                                                                       بـيد أن من الواضح أن أعظم تأثري للصراع قد أحس به من يعيشون يف مناطق كانت بالفعل متأثرة                     .          تفصـيلية 

  .  )١٧٩ (                                                                                                 بالفقـر، مبـا يف ذلك األحياء احلضرية يف جنوب بريوت والقرى الواقعة يف اجلنوب وبعض املناطق الريفية          
                                   ً           يف املائة من جمموع عدد املشردين داخلياً يف أماكن   ٧٠                                            لتقديرات األمم املتحدة، جرى إسكان ما يصل إىل      ً ووفقاً

                                                                ً              وباإلضافة إىل ذلك، فإن بعض األفراد الذين فروا إىل مشال هنر الليطاين حبثاً عن ملجأ آمن   .                  إيواء مؤقت يف بريوت
          فقد تلقت    .                                      ً       ا مرة أخرى بعمليات قصف املشردين داخلياً                                                               مـع األسرة أو أفراد آخرين من اجملتمع احمللي قد تأثرو          

                     ً                                                                           اللجنة معلومات موثوقاً هبا ومجعت شهادات لشهود فيما يتصل باثنني من هذه احلوادث وقعا يف بلدة غازية وحي 
  .                 الشياح على التوايل
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                   لقادمني من اجلنوب؛                                                  ً     ً                              فحىت األيام األخرية من الصراع، كانت غازية تعترب مالذاً آمناً للمدنيني املشردين ا             -   ٢٠٢
     ً          ووفقاً لشهادات   .                                       مشرد وصلوا إليها خالل فترة الصراع      ١٠     ٠٠٠     ً                                             ووفقـاً ملـا ذكره خمتار البلدة فإن أكثر من           

                          أغسطس يف حنو الساعة الثامنة  /    آب ٧                                                                 مقدمة من شهود هومجت البلدة بضربات جوية إسرائيلية يوم االثنني املوافق 
ٍ                  وأصيبت عدة مباٍن بأضرار شديدة      .      ً صباحاً ُ                     ً     ً                               وُدمرت ثالثة منازل تدمرياً كامالً بفعل الضربات املباشرة                         ُ      وأُصيبت   .   

  .                  ً                                                                                             الطـرق واجلسور أيضاً بأضرار سيئة نتج عنها عزل غازية عن نقاط الدخول واخلروج الرئيسية اخلاصة بالبلدة                
        رى أنه       ً                     ُ                                                                           ووفقاً لشهادة أحد الشهود، قُتل مثانية أشخاص يف أحد اهلجمات على مبىن سكين، بينما ذكر ضحية أخ                

             ُ                                                   ويف هجوم آخر أُصيب أحد املنازل إصابة مباشرة وقتل مخسة من             .                                            فقـد زوجـته وأربعة من أوالده يف القصف        
     ُ                   وقد قُتل على األقل ما      .                                                                                         ساكنيه، من بينهم طفل عمره عامان وشقيقتان ووالدهتم، وذلك عندما أهنار املبىن عليهم            

  .     أغسطس /    آب ٨   و ٦                       ً                  جمموعه تسعة وعشرون مدنياً يف غازية فيما بني 

                                                                                       ويف حي الشياح جبنوب بريوت، نشد املدنيون اللجوء مع أفراد من األسرة بعد هروهبم من جنويب لبنان يف  -   ٢٠٣
     ً                               ً                                            ووفقاً للشهادات اليت مجعتها اللجنة، فضالً عن املعلومات املقدمة من منظمات غري              .                           وقـت سابق أثناء الصراع    

  .                                   ً                 دل وتولني وبنت جبيل كما التمست ملجأً يف الشياح                                                                حكومـية حملية، هرب املدنيون من مناطق دير إنطار وجم         
                                                                                               وهرب آخرون إىل هناك من حي غوبريي يف جنوب بريوت، الذي أصيب إصابات شديدة بفعل عمليات القصف           

                                                                                              وتلقت اللجنة معلومات فيما يتصل مببىن واحد على األقل يف الشياح كان يشغله أشخاص نازحون من             .       اجلـوي 
    ٣٩                     ، قتل ماال يقل عن       ١٩ /  ٤٥                     يف النحو الساعة         ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ٧    ويف    .    وية                           اجلـنوب دمرته الضربات اجل    

               وشرحت واحدة من   .      ً                                                                         مدنياً يف منازهلم عندما قامت القوات اجلوية اإلسرائيلية بقصف املبىن يف حي الشياح السكين
          أهنم على      وذكرت  .                                        ً                                         الشـهود للجنة أن أسرهتا كانت تستضيف أناساً مشردين هربوا من الصراع يف جنوب لبنان   

  .                                       ً                                                                   الرغم من شعورهم باألمان، كان املرتل مزدمحاً إىل أقصى حد وكان األطفال يتشاجرون باستمرار نتيجة لذلك               
   ٧                                                                                                          وأكـدت هـذه السيدة تقارير أخرى تلقتها اللجنة مفادها عدم توجيه أي حتذير قبل اهلجوم اجلوي يف مساء               

                                 وقتل ابن الشاهدة البالغ من العمر   .                 رية للمباين اجملاورة                                           أغسطس، الذي دمر املرتل اجملاور وتسبب يف أضرار كب /  آب
     ً      ُ                                                     عاماً فقد أُصيب جبروح خطرية كما عاىن ابنها األصغر، وعمره             ١٣                    أما ابنها البالغ      .      ً                     عاماً عندما اهنار املبىن      ١٦

  .                                                             مخسة أعوام من اضطرابات نفسية شديدة الحقة لإلصابة نتيجة هلذا احلادث

ُ                    وبيـنما ُشردت أعداد كبري     -   ٢٠٤      ً                                                                        ة جداً من اللبنانيني أثناء الصراع، مل يتمكن كثريون آخرون من اهلرب إما                    
                                                                                                          بسـبب اخلـوف املتصل باهلجمات املستمرة وانعدام األمن؛ أو بسبب الطرق واجلسور والبىن التحتية األساسية                

                    بالعمل أو العجز؛ أو                                                                                   األخرى املدمرة أو املصابة بأضرار؛ أو االفتقار إىل وسائل نقل مأمونة؛ أو الصعوبات املتصلة 
               ومن مل يغادر     .                                                                                                 عـدم االسـتعداد لترك األقارب أو األصدقاء الذين كانوا هم أنفسهم غري قادرين على املغادرة               

                       كانوا معرضني للعنف    -                                                                                   وبصورة خاصة النساء الاليت بقني لرعاية املسنني أو األطفال الصغار أو كليهما              -   ً  فعالً  
                                                                          بسبب حمدودية إمكانية احلصول على املياه والكهرباء والطعام والرعاية                                   ً             اجلـاري وكـانوا يواجهون أيضاً خماطر      

                  ً                                وعانت احلوامل نتيجةً حملدودية إمكانية احلصول على         .            ً                                              الطبية، فضالً عن تقييد إمكانية وصول املساعدة اإلنسانية       
ْ                           خدمات الصحة اإلجنابية، على سبيل املثال، كما أن أغلبية النساء الاليت وضْعن قبيل الصرا                                       ع مباشرة أو أثناءه مل                                                                      

  . )١٨٠ (                                                           يستطعن ضمان املواد واللوازم الضرورية األساسية لألطفال املولودين
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                                        ً                    أغسطس، عادت أعداد كبرية من املشردين داخلياً والالجئني إىل          /     آب   ١٤                             وعقب وقف أعمال القتال يف       -   ٢٠٥
                                 ملفوضية األمم املتحدة السامية          ً ووفقاً  .                                                                     مناطقهم األصلية، وخباصة يف جنويب لبنان والضواحي اجلنوبية من بريوت         

                                                                                           يف املائة من املشردين يف لبنان أثناء أعمال القتال قد عادوا إىل ديارهم أو عادوا                  ٩٠                            لشؤون الالجئني، فإن قرابة     
ُ                            بيد أن بعضهم قد ُشرد مرة ثانية فقد عادوا إىل   .                                                             لإلقامـة بالقـرب منها، يف غضون أيام بعد وقف إطالق النار                         

                           ووقت كتابة هذا التقرير،      .                                                                   أنه ال ميكن السكن يف هذه املنازل وأن أسباب عيشهم قد حتطمت                            منازهلم ليكتشفوا 
                              وأحد الشواغل الرئيسية فيما      .  )١٨١ (                                                 شخص ما زالوا مشردين داخل لبنان ويف اخلارج           ٢٥٥     ٠٠٠    ُ             كان ُيعتقد أن    

                          لني يف جمال املساعدة اإلنسانية                                                                         يتعلق حبماية األشخاص املشردين العادين إىل ديارهم وكذلك فيما يتعلق حبياة العام
                                                                                                                 أو يف جمـال الـتعمري وأفراد حفظ السالم وغريهم هو التهديد املستمر اخلبيث الذي متثله الذخائر غري املنفجرة،                   

  .                       وخباصة الذخائر العنقودية

        نيني أو                                                                                                  وحيظر القانون الدويل التشريد القسري يف حاالت النـزاع املسلح، ما مل يتطلبه أمن املدنيني املع               -   ٢٠٦
                                                                                  وكما هو مبني يف املبادئ التوجيهية املتعلق بالتشريد الداخلي، جيب على السلطات              .  )١٨٢ (                   حتتمه أسباب عسكرية  

                                                                                                                 املعنية، قبل اختاذ أي قرار يقضي بتشريد أشخاص، أن تعمل على استطالع كافة البدائل املمكنة لتجنب التشريد                 
                                                لفاعلة األخرى احترام وضمان احترام التزاماهتا                                                    وبصـورة خاصة، يكون على السلطات واجلهات ا         .  )١٨٣ (      كلـية 

                                     ملنع وجتنب نشوء أية أوضاع ميكن أن        "                                                                     مبوجـب القانون الدويل، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين            
                                                                    فإذا مل توجد بدائل اختذت كافة التدابري لإلقالل إىل أقصى حد من التشريد ومن   .  )١٨٤ ( "                   تؤدي إىل تشريد أشخاص

  . )١٨٥ (            آثاره الضارة

                                                                                                           وقد جاء قدر كبري من التشرد يف لبنان نتيجة، مباشرة أو غري مباشرة، للهجمات العشوائية على املدنيني                  -   ٢٠٧
                                   ً                                                                          واملمـتلكات والـبىن التحتية املدنية، فضالً عن جو اخلوف والذعر لدى السكان املدنيني الناجم عن اإلنذارات                 

    ً                                     وفضالً عن ذلك فإن اهلجمات، يف كثري من احلاالت،   .  ة                                                والتهديدات واهلجمات من جانب قوات الدفاع اإلسرائيلي
                            وإذ تأخذ اللجنة مجيع هذه       .                                                                                 كان ذات طبيعة غري متناسبة ومل يكن ميكن تربيرها على أساس الضرورة العسكرية            

   .                                                             ً               احلقائق يف احلسبان، فإهنا تالحظ أن التشريد يف حد ذاته يشكل انتهاكاً للقانون الدويل

                                                                                ك بأن من حق األشخاص املشردين التمتع باحلماية الكاملة املمنوحة مبوجب قانون                ّ                وتذكّـر اللجنة كذل    -   ٢٠٨
                                                      ويف الوقت ذاته، فإن هلم احتياجات حمددة تتميز عن احتياجات   .                                           حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل   

                       وتالحظ اللجنة أن األشخاص   .  )١٨٦ (                                                                     السكان غري املشردين وينبغي تلبيتها بتدابري حمددة من تدابري احلماية واملساعدة
                                                                                                                 املشردين، طوال فترة الصراع، مل تكن لديهم يف كثري من األحيان إمكانية احلصول على املساعدة اإلنسانية لتلبية                 

  . )١٨٧ (         احتياجاهتم

  البيئة-١٠

      ع، إىل                                                                                       أدت هجمات قوات الدفاع اإلسرائيلية على البىن التحتية اللبنانية، حىت يف املراحل األوىل من الصرا -   ٢٠٩
                                                                           ونظرت اللجنة يف اآلثار املدمرة اليت أحدثها انسكاب النفط من حمطة اجلية              .                                    نشوء أضرار بيئية على نطاق واسع     

         وقد وقع    .                                                                                                           لتوليد الكهرباء وسيظل حيدثها يف السنوات القادمة على احلياة النباتية واحليوانية على الساحل اللبناين             
                                                               ح اجلوي اإلسرائيلي بقصف خزانات الوقود يف حمطة اجلية لتوليد                                                        هـذا احلـادث اخلطري للغاية عندما قام السال        
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                                                   وبسبب موقعها على البحر، أسفر اهلجوم عن كارثة          .          ً              كيلومتراً جنويب بريوت     ٣٠                                 الكهـرباء الواقعة على مسافة      
     ١٠   ٠  ٠٠     ً                                                 ووفقاً ملا ذكرته وزارة البيئة اللبنانية، انسكب ما بني      .                                      فقـد اهنارت خزانات الوقود املتضررة       .        بيئـية 

             كيلومترات    ١٠                          وغطت بقعة نفطية عرضها       .  )١٨٨ (                                                 طـن من النفط يف شرقي البحر األبيض املتوسط           ١٥     ٠٠٠ و
  .         ً                    كيلومتراً من الساحل اللبناين   ١٧٠      مسافة 

            أما الضربة    .                                                                                            وأبلـغ مدير حمطة اجلية لتوليد الكهرباء اللجنة بأن هذا اجملمع قد تعرض هلجوميني خمتلفني               -   ٢١٠
                 وتدفق النفط من     .                 طن من النفط     ١٠     ٠٠٠                               يوليه ووجهت إىل صهريج سعته       /      متوز  ٣ ١                        األوىل فقـد وقعـت يف       

     ومتكن   .         أمتار  ٤                                                                                              الصـهريج ولكن حجزه اجلدار احلاجز اخلارجي ملبىن حمطة الطاقة، الذي كان يبلغ ارتفاعه حنو                
ُ           ، فقد ُوجه إىل         يوليه /      متوز   ١٥                                  وأما اهلجوم الثاين الذي وقع يف         .                                                رجـال اإلطفاء من إمخاد احلريق الذي تلى ذلك               

                                                        وتسبب االنفجار وما تاله من حريق يف تفجري صهريج آخر            .                 طن من النفط     ١٥     ٠٠٠                        صهريج ختزين أخر سعته     
                                                                                       طن وأدى االنفجار واالرتفاع البالغ يف درجة احلرارة الناجم عن النريان املشتعلة إىل تدمري اجلدار   ٢٥     ٠٠٠     سعته 

  . )١٨٩ (       البحر                                      احلاجز، مما أدى إىل التدفق اهلائل للنفط إىل

                          ويف الواقع، استهدفت الضربة   .                                    ً            ً                واللجنة مقتنعة بأن اهلجوم كان متعمداً ومل يكن هدفاً سنح وقت اهلجوم -   ٢١١
ُ                                    مباشرة الصهاريج اليت ُملئت يف األيام السابقة للهجمات               َّ                                               فلم يوجَّه أي صاروخ إىل الصهاريج الفارغة، وال إىل           .                     

  .                                      ت تبعد عدة أمتار فقط عن صهاريج التخزين                                     املولد الرئيسي واآلالت الرئيسية، اليت كان

ُ                                                 فُغطيت الشواطئ والصخور حبمأة سوداء حىت ببلوس،         .    ّ                                             وأثّر انسكاب النفط على ثلثي الساحل اللبناين       -   ٢١٢  
     ً                                                     ووفقاً ملا ذكرته البحرية اللبنانية وما جاء يف خطة عمل          .                                                     مشـال بريوت، وامتدت إىل األجزاء اجلنوبية من سوريا        

                 ، تسببت الرياح    )١٩٠ (                                                                               بشأن التلوث النفطي الساحلي اليت أعدها فريق اخلرباء العامل املعين بلبنان                           املساعدة الدولية 
                                كيلومتر من مصدرها يف غضون بضعة    ١٥٠                                                   ً           والتيارات البحرية السطحية يف حتريك البقعة النفطية مشاالً إىل مسافة 

                                 ا للساحل اللبناين، وكذلك للساحل                                                                         وهـذا الـتحرك السريع للحمأة النفطية قد تسبب يف أضرار يعتد هب              .       أيـام 
    ً                                                                                               وفضالً عن ذلك وبالنظر إىل احلصار اجلوي املفروض، مل يكن من املمكن القيام بأي مراقبة جوية أو                   .         السـوري 

                                                         ُ                               وكانت اإلمكانية الوحيدة املتاحة هي استخدام صور االستشعار عن ُبعد املأخوذة من السواتل          .                 إجـراءات تقييم  
                                                                           نما جرى االضطالع بتدابري للتنظيف قبل انتهاء الصراع ببضعة أيام، حتت إشراف وزارة    وبي   ).                  التوابع االصطناعية (

                                                                                                       البيئة اللبنانية واجليش اللبناين، كانت هناك تقارير بعد وقف إطالق النار بأسابيع تتحدث عن بقع نفطية ما زالت 
  . )١٩١ (                  تطفو يف مناطق خمتلفة

                                                          القصف اإلسرائيلي الكثيف تتجاوز جمرد االنسكاب النفطي                                                      وتـبني للجنة أن األضرار البيئية النامجة عن        -   ٢١٣
                                                                                  فمحوالت القوى اليت أصيبت بأضرار، واملباين املنهارة، واهلجمات على حمطات الوقود،             .                       املـتأيت من حمطة اجلية    

                                                                                          وتدمري مصانع كيميائية وصناعات أخرى رمبا أدى إىل تسريب أو إطالق مواد خطرة يف األرض، مثل األسبستوس 
                               ً     ً                                      ً        ورمبا تؤثر هذه املواد اخلطرة تأثرياً خطرياً على إمدادات املياه اجلوفية والسطحية فضالً عن    .                 ركـبات املكلورة     وامل

  .                                           تأثريها على الصحة وخصوبة األرض الصاحلة للزراعة

                                                                                   ً                        وباملـثل، فـإن التدمري الكبري الذي حل باملباين والبىن التحتية املدنية األخرى رمبا يشكل هتديداً للصحة                 -   ٢١٤
                                              ويف هذا الصدد أشار التحديث البيئي الصادر         .                                                                      العامة بالنظر إىل القدر اهلائل من الركام الذي يتعني التخلص منه          
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                                                              أغسطس، على سبيل املثال، إىل أن تدمري املباين يف حارة حريك            /     آب   ٢٤                                         عـن بـرنامج األمم املتحدة للبيئة يف         
     ً                                                 متراً قد ولد قرابة مليون متر مكعب من الركام             ٢٤٠  x        متر      ٢٠٠                                              بالضاحية اجلنوبية لبريوت يف مساحة تبلغ حنو        

   .                                                                         وهو ما يعادل جمموع النفايات املتخلفة عن السكان اللبنانيني بأسرهم يف عام واحد

    ً                        ً                                                                       وفضـالً عن ذلك، رأت اللجنة أيضاً أن اهلجمات املباشرة على صهاريج ختزين الوقود وحمطات البرتين                 -   ٢١٥
                                                               عمل زجاج ماليبان ومعمل بالستيك صفي الدين ومعمل ألبان لبنان، ضمن    ً                           فضالً عن اهلجمات على مصانع مثل م

                                                                                                                أهـداف أخرى، قد زادت من خماطر التلوث بالعوامل الكيميائية اليت رمبا تكون قد لوثت مصادر املياه واألرض                  
  .                                   ً                              القابلة للزراعة واجلو، مما يشكل هتديداً مباشرة لصحة السكان اللبنانيني

     ً     ً         حظراً عاماً على        ١٩٤٩                                                  من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام          )  ٣ (  ٣٥                  وتقـرر املـادة      -   ٢١٦
                               ُ           ُ                                          ً                                  استخدام وسائل أو أساليب للقتال ُيقصد هبا أو ُيتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة االنتشار           

                     اخلاص أثناء النـزاع                                  من الربوتوكول إىل وجوب احلرص        )  ١ (  ٥٥                           وباملثل، تشري كذلك املادة       .                 وطويلـة األمـد   
   .                                                                               املسلح على محاية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة الواسعة االنتشار والطويلة األمد

  -   )١٩٣ (                                        وتكرر اإلعراب عنه يف الفقه القانوين      -   )١٩٢ (    ً                                               وفضـالً عن ذلك، وكما أوضحت حمكمة العدل الدولية         -   ٢١٧
         الطبيعية           بالبيئة                                          ع التدابري الضرورية لتجنب إحلاق أضرار شديدة                                                  فإن املبدأ القاضي بوجوب قيام أطراف النـزاع باختاذ مجي

  :                                            ويف هذا الصدد، ذكرت حمكمة العدل الدولية ما يلي  .  )١٩٤ (                                           إمنا يشكل قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف

                                                                                    يتعني على الدول أن تضع االعتبارات البيئية يف احلسبان لدى تقييمها ملا هو ضروري ومتناسب يف       "(...)  
                                                         واحترام البيئة هو أحد العناصر الداخلة يف تقييم ما إذا كان   .                                     السعي لتحقيق األهداف العسكرية املشروعة

  . )١٩٥ ( "             ً                           عمل ما متمشياً مع مبدأي الضرورة والتناسب

                                                     من نظام روما األساسي، يعد جرمية حرب تعمد شن          ̀  ٤̀  ) ب  )( ٢ ( ٨                                 وعالوة على ذلك، فبموجب املادة       -   ٢١٨
   .                                                                         اهلجوم سيسفر عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد بالبيئة الطبيعية                     هجوم مع العلم بأن هذا

                                                                                                         وختلص اللجنة إىل أنه، بينما تدفع إسرائيل بأن اهلجمات على هذه املنشآت هلا ما يربرها حبكم الضرورة                  -   ٢١٩
                        يت ميكن أن تلحقها هذه                                                                                          العسكرية، فاحلقيقة هي أهنا جتاهلت بوضوح أو اختارت أن تتجاهل األخطار احملتملة ال            

                                                                          ويف حني أن إسرائيل رمبا تكون قد حققت هدفها العسكري، فإهنا قد فعلت               .                              اهلجمات بسالمة السكان املدنيني   
                                                           وال ترى اللجنة كيف ميكن العتبارات الضرورة العسكرية أن           .                                            ذلك بوضع صحة جزء من السكان موضع اخلطر       

ُ                      تْرُجح هذا اخلطر احملتمل     ْ                                                                          لص إىل أن إسرائيل قد انتهكت التزاماهتا القانونية الدولية بأن تضع                             وعلى ذلك فإهنا خت     .  
ُ                             يف االعتـبار عـلى حنو كاٍف املعايري الدنيا البيئية والصحية عند تقييم مدى مشروعية اهلجمات اليت ُشنت على                                                                                     ٍ                    

   .                    املنشآت املذكورة أعاله

                                سبان إمكانية أن تؤدي اهلجمات اليت     ً                                                      وفضالً عن ذلك، ترى اللجنة أن إسرائيل كان ينبغي أن تأخذ يف احل -   ٢٢٠
                              وعلى الرغم من هذه املخاطر،       .                                                                                  شـنتها على حمطة اجلية لتوليد الطاقة إىل انسكاب نفطي هائل يتدفق إىل البحر             

ُ                            مضـت قوات الدفاع اإلسرائيلية يف هدفها وهامجت املوقع مما استتبع النتائج اليت ُشرحت من قبل                            وسواء أكان    .                                                                      
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                                                                                          مربر حبكم الضرورة العسكرية، تبقى حقيقة أن اآلثار املترتبة عليه قد جتاوزات بكثري أي                        ً             اهلجـوم مربراً أم غري      
   .                              هدف عسكري رمبا كان لدى إسرائيل

ُ                              اهلجمات اليت ش نت على ممتلكات ثقافية وتارخيية-١١              

      ئ عن                                                                                               شـهدت اللجنة األضرار اليت حلقت مبوقع ببلوس األثري اليت تسبب فيها االنسكاب النفطي الناش               -   ٢٢١
                                        وهذا املوقع، املدرج على قائمة التراث        .                                                                          هجوم قوات الدفاع اإلسرائيلية على حمطة اجلية لتوليد الكهرباء يف صيدا          

       ويف هذا   .              ً                       ، قد عاىن كثرياً من التلوث النفطي       )        اليونسكو (                                                             العاملي لدى منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         
                                                                             ونسكو املوفدة لتقييم آثار احلرب على التراث الثقايف للبنان قد أشارت يف                                                     الصدد، على سبيل املثال، فإن بعثة الي      

  :                                          إىل ما يلي بشأن هذا املوقع األثري االستثنائي    ٢٠٠٦      سبتمرب  /                      تقريرها الصادر يف أيلول

                                                                ً   ُ                                الحظـت البعـثة أن امليناء القدمي قد نظفته بسرعة البحرية اللبنانية أوالً مث ُنظف مبساعدة من الدامنرك        " 
                                                                                      وعـلى العكس من ذلك، فإن كتل األحجار اليت تشكل القواعد األساسية للربجني الشمايل                .     سـا     وفرن

                                                                                                           واجلـنويب عند مدخل امليناء ما زالت مغطاة بطبقة كثيفة من املواد اهليدروكربونية، ومها الربجان اللذان                
               الواقعة قبالة    )              والرومانية                     الفينيقية واهليلينية  (                                كذلك فإن آثار احلقبة القدمية        .                           يعودان إىل العصور الوسطى   

  . )١٩٦ ( "                                                      هذه، مغطاة هي األخرى بنفس الطبقة من املواد اهليدروكربونية

                 فقد رأت اللجنة     .                                                                                         ومتكنـت اللجـنة من التحقق من تأثري االنسكاب على األساسات األثرية الساحلية للموقع              -   ٢٢٢
    ً                                        وفقاً خلرباء وزارة الثقافة، من االنتشار يف                                                                             األضرار اليت حلقت بالصخور واألساسات بسبب النفط املنسكب الذي متكن،           

                                                                                                        والظاهرة نفسها بادية للعيان يف البيت الزجاجي اهليليين يف املوقع، الذي جتعله خاصيته املسامية شديد                 .              سـطح الصخور  
  :                                                              وتشري املديرية العامة لآلثار بوزارة الثقافة، يف تقريرها، إىل ما يلي  .                               التأثر هبذا النوع من تلوث املياه

                                                                                                    لقد لوث الوقود مجيع أساسات الربجني الشرقي والغريب اللذين يعودان إىل فترة العصور الوسطى كما                " 
                                                                                                     لوث امليناء القدمي واجلدار املالمس للساحل الشمايل الغريب للربج الغريب وخليج شامية وسخينة، وجزيرة              

   .      لينية        ً                                                 يامسني فضالً عن حوض األمساك األثري الذي يعود تارخيه إىل احلقبة اهلي

                            ً                                         ً                           والصخور والبىن األثرية، وخصوصاً الربجني اللذين يعودان إىل العصور الوسطى فضالً عن حوض األمساك                    (...)  
   ".                                               ً      ً ونتيجة لذلك فإن الوقود قد نفذ فيها بالفعل نفاذاً عميقاً  .                ً                 اهليليين، هي مجيعاً ذات طبيعة مسامية

                                             ا من وزارة الثقافة اللبنانية، وكذلك من           ً                                                    وفضـالً عـن ذلك، حصلت اللجنة على معلومات موثوق هب           -   ٢٢٣
                            ففي حالة املوقع األثري بعلبك،   .                                                                     اليونسكو، بشأن األضرار األخرى اليت حلقت مبواقع تارخيية وأثرية وثقافية أخرى

  :                            خلصت بعثة اليونسكو إىل ما يلي

                ذي انفصلت فيه                                                                                            تـبني من الفحص الدقيق لألجزاء املختلفة من معبد جوبيتر أنه يف الفناء السداسي، ال               " 
ُ                     كـتلة حجـرية وحتطمت، توجد شقوق عديدة بادية للعيان على اُألسكوفات                ً                 وفقاً لألستاذ اجلامعي     .                                                     

                                                              ، يف إطار مشروع التراث الثقايف والتنمية احلضرية، ميكن أن              ٢٠٠١                                  كروتشي الذي فحص املوقع يف عام       
               وجتدر يف الصدد     .         القصف                                   ً                                        تكـون هذه التشققات قد ازدادت تفاقماً بفعل اهلزات النامجة عن عمليات           
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                                                                                              مالحظـة أن السوق القدمية يف بعلبك، اليت تضررت بفعل عمليات القصف، تقع على حنو مائيت متر من           
   ".                                                    ً      ً                  وسيقدم اخلبريان املتخصصان يف اهلياكل ويف حفظ األحجار تقريراً تفصيالً يف األيام التالية  .          هذه اآلثار

ٍ                                                            ٍء من اللوحات اجلصية اليت حتتوي عليها مقربة يعود تارخيها                    ً                               وحتدثت أيضاً بعثة اليونسكو عن تدمري جز       -   ٢٢٤
  .                        إىل احلقبة الرومانية يف صور

                           ً                                                                                   وتلقـت اللجنة معلومات موثوقاً هبا من وزارة الثقافة اللبنانية بشأن الضرر والتدمري اللذين حلقا مبواقع                 -   ٢٢٥
                          وزارت جلنة التحقيق بعض هذه   .             صة باليونسكو                                                             أثرية وتارخيية لبنانية أخرى غري واردة يف قائمة التراث العاملي اخلا

  .                                                                                              املواقع واستطاعت أن تشاهد األضرار النامجة عن العمليات العسكرية اليت قامت هبا قوات الدفاع اإلسرائيلية

ُ      وقد ُهدم    .              ُ                                                           قلعة مشعة اليت ُبنيت يف القرن الثاين عشر واليت عانت من أضرار كبرية              :                     ومن بني هذه املواقع    -   ٢٢٦     
ُ          ً      أما القباب األربع اليت تعلو املبىن فقد ُدمرت جزئياً      .                                 ح مشعة ومئذنته وجزء من مسجده         ً       متامـاً ضري             وداخل سور   .                                    

ٍ          القلعة، دمرت مباٍن وخمازن    ُ        ً                                                                    ويف بنت جبيل، ُدمر متاماً معظم األبنية اليت يعود تارخيها إىل القرن الثامن عشر، مبا                 .                               
                                                    ن املتحف اإلقليمي الذي بنته رابطة فيلق الرمحة يف مستشفى                   ويف مدينة اخليام، فإ  .                            يف ذلك األسواق القدمية باملدينة

           وتعرض مبىن    .                                                                                            حتت األرض يقع يف منطقة الدردرة قد عاىن من أضرار جسيمة بسبب القصف الكثيف يف املنطقة               
   ُ                                ً       ً                                  واسُتهدفت قلعة طورون يف تبنني استهدافاً مباشراً مما تسبب يف تدمري أجزاء              .                               سجن اخليام السابق لقصف كثيف    

  .                                                                                           وما زال يتعني القيام بتقييم دقيق لألضرار، بسبب الذخائر غري املنفجرة اليت ما زالت حتيط مبكان القلعة  .     منها

   ويف   .                                                                                             ومـن الواضح أن املواقع الثقافية والتارخيية واألثرية تتمتع باحلماية مبوجب القانون اإلنساين الدويل     -   ٢٢٧
                                                                 دويل العام املنطبقة على املمتلكات الثقافية والتارخيية واألثرية                                                           حني أن مبادئ القانون اإلنساين الدويل والقانون ال       

                 ُ                                                                                 تعترف بأنه إذا اسُتخدمت ألغراض عسكرية فإهنا ميكن أن تفقد احلماية اليت تتمتع هبا وميكن مهامجتها، فإنه يتعني 
   .  ع                                                                                 على األطراف املتحاربة أن تتخذ االحتياطيات الضرورية للحد من تأثري هجومها على هذه املواق

                                                                                                                وختلـص اللجنة، بعد استعراض املواد الواردة وعلى أساس الزيارات اليت قامت هبا إىل بعض هذه املواقع، إىل أن                  -   ٢٢٨
                                                                                                                           اهلجمات اإلسرائيلية قد تسببت يف أضرار كبرية غري متناسبة للممتلكات الثقافية واألثرية والتارخيية يف لبنان، مما ال ميكن                  

                                                                                   وتشمل هذه اهلجمات غري املربرة، يف املقام األول، املواقع اليت وإن كانت غري مدرجة                .  ة                             تربيره مبوجب الضرورة العسكري   
                      وهذه هي احلالة فيما      .                                                                                                  يف قائمـة التراث العاملي لليونسكو تشكل مع ذلك مواقع ذات أمهية تارخيية قصوى لسكان لبنان               

   ً                                                نياً، فإن هجمات إسرائيل جبوار املواقع الواردة يف         ثا  .                                                                     يـتعلق بـتدمري املواقع املوجودة يف مشعة واخليام وتبنني وبنت جبيل           
                                                                                                                          قائمـة الـتراث العاملي اخلاصة باليونسكو، مثل ما حدث يف حالة معبد جوبيتر يف بعلبك، وموقع ببلوس األثري واملوقع                    

         اللجنة     وختلص  .                              ً       ً                  ً                                            األثـري يف صور، وإن مل تشكل هجوماً مباشراً، فإهنا سببت أضراراً هامة ملمتلكات تتمتع حبماية خاصة             
                                                                                                                        إىل أن إسـرائيل كان ميكن وكان ينبغي أن تستخدم التدابري االحترازية الضرورية لتجنب إحداث أضرار مباشرة أو غري                   

   .                                                                                  مباشرة باملواقع الثقافية والتارخيية واألثرية اليت تتمتع حبماية خاصة يف األراضي اللبنانية

                                                    ادث اليت أثرت على املمتلكات الثقافية اليت تتمتع                                                             وإن اللجـنة، إذ تأخذ يف احلسبان عدد وخطورة احلو          -   ٢٢٩
                                          ً                                                              باحلماية، ختلص إىل أن هذه اهلجمات تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل القائمة اليت      

   .                                                       تتطلب محاية املواقع الثقافية والتارخيية واألثرية محاية خاصة
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  املدارس-١٢

     ً                               ووفقاً لإلحصاءات الصادرة عن وزارة       .                               فيه األطفال يف عطلة الصيف                                 حـدث الصـراع يف وقت كان       -   ٢٣٠
             مدرسة أخرى    ١٥٧       وأصيبت   .                                  ً     ً          مدرسة إصابة مباشرة، مما سبب دماراً كبرياً للمباين  ١٦   ُ         ، أُصيبت حنو  )١٩٧ (       التعليم

ٍ      بأضرار شديدة، إما عقب تلقيها ضربات مباشرة أو يف صورة أضرار جانبية ناجتة عن هجمات على مباٍن جماو   .   رة                                                                                      
     ً      شخصاً من    ١٢٨     ٧٦٠                                              ُ                       وكانت ثالث مدارس أخرى حتتاج إىل تصليحات بعد أن اسُتخدمت كملجأ ملا يصل إىل 

ُ                         ً      ً                ويف بنت جبيل، ُدمرت ست مدارس تدمرياً كامالً وُدمرت مدرستان أخريان تدمرياً جزئياً              .               ً    املشـردين داخلياً     ً     ً                   ُ               .  
ُ                                                          وُدمرت بالكامل مدرستان خاصتان ومدرستان عامتان يف مدينة اخليام                              ً        ، مع تكبد مدرستني أخريني أضراراً شديدة  

   ).       الزراعي (                        من بينهما مدرسة للتأهيل 

ُ                    وُعلم فيما بعد أن      .                                           ً     ً                                ويف بنت جبيل، شاهدت اللجنة مدرسة دمرت تدمرياً كامالً ما عدا الطابق األرضي             -   ٢٣١  
        جيري فيه                                                أكتوبر فيستخدمون هذا الطابق األرضي يف الوقت الذي  /                تشـرين األول     ١٦                         التالمـيذ سـيعودون يف      

      ً                                                 مدنياً قد جلأوا إىل إحدى املدارس يف املدينة واهنار املبىن من   ٣٧  ُ                 وأُبلغت اللجنة بأن   .                          استعادة باقي املبىن إىل وضعه
               ويف ياطر، حكى     .                                                                                       حوهلـم؛ فوقعـت إصابات وعثر على رجل مسن وامرأة مسنة حتت األنقاض يف هناية احلرب               

ُ                                      املخـتار كـيف ُهومجت املدرسة وعثر اجليش اللبن                                                                       اين فيها على قذيفة مل تنفجر قبل أن تبدأ السنة الدراسية مرة                 
ّ                         ويف الدوير، ُحكي ألعضاء اللجنة الكيفية اليت استهدفت املدرسة الدينية يف صيدا اليت كان يدّرس فيها                  .       أخـرى                                                                       ُ            

     ليون           ُ                                  ويف طيبة، أُبلغوا كيف قام اجلنود اإلسرائي          ").                    اهلجمات على املدنيني   "             انظر أعاله،    (                       الشـيخ عـادل عكاش      
   ويف   .                                                                                                   باحـتالل املدرسـة اخلاصة وبنهب مطبخ املدرسني وكيف تركوا البول يف زجاجات يف الفصول الدراسية               

                                                         ً                                                     اخلـيام، زارت اللجنة إحدى املدارس اليت أصيبت بأضرار بالغة جداً، وهي مدرسة كانت منظمة اليونسكو قد                 
                ُ                       اعدة من قطر؛ واسُتخدمت هذه املدرسة                                                     وجرى بالفعل إصالح إحدى املدارس يف البلدة مبس         .                 ساعدت يف بنائها  

   .                                                                                                هي واملدرسة الزراعية الستيعاب التالميذ من مجيع املدارس األربع املدمرة عندما بدأ العام الدراسي مرة أخرى

                                فكما هو احلال مع األعيان املدنية     .    ُ                                                               ومل ُيذكـر إال القلـيل عن أسباب استهداف املدارس بصورة حمددة            -   ٢٣٢
                                ويف حالة الشك فيما إذا كانت        .  )١٩٨ (                                                 ين املدرسية باحلماية مبوجب القانون اإلنساين الدويل                           األخـرى، تتمتع املبا   

     ً         ووفقاً للنظام   .  )١٩٩ (       ُ                                 ً     ً                                 املدرسة ُتستخدم لإلسهام يف اجملهود احلريب إسهاماً فعاالً، جيب افتراض أهنا ال تستخدم يف ذلك
                                  هجمات ضد املباين املخصصة للتعليم                                                                              األساسـي للمحكمة اجلنائية الدولية، فإن من جرائم احلرب تعمد توجيه            

                                                                      ويف ظل عدم وجود أي إشارة واضحة إىل األمهية العسكرية هلذه املباين،              .  )٢٠٠ (                    ً           شريطة أال تكون أهدافاً عسكرية    
   .                        ً     ً                                               تشكل هذه اهلجمات انتهاكاً خطرياً للقانون اإلنساين الدويل، ميكن أن يعادل جرائم حرب

                     قوة األمم املتحدة    -           م املتحدة                                         أفراد قوات حفظ السالم التابعون لألم      -  ١٣
                     فريق املراقبني يف لبنان  )/         اليونيفيل (               املؤقتة يف لبنان 

                         وفريق املراقبني يف لبنان      )          اليونيفيل (                                                                         أصيب أثناء الرتاع عدد من مواقع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان              -   ٢٣٣
            ومجيع مواقع    .                         ر على مناطق جماورة هلا                                                                            إصـابات مباشرة بنريان قوات الدفاع اإلسرائيلية أو تعرضت إلطالق النا          

  ُ           وأُبلغت قوات   .                    َّ                                                                األمم املتحدة هذه معلَّمة بعالمات واضحة، ومعظمها موجود على قمم تالل بارزة لتسهيل املراقبة
            يوليه، وجهت  /     متوز  ١٢   ويف   .      ً  رقماً  ١٢                                                                       الدفاع اإلسرائيلية بإحداثيات هذه املواقع بشبكة نقاط مرجعية مؤلفة من      
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        يتحرك -                             مبا يف ذلك أفراد األمم املتحدة -        أي شخص   "               ً                             سرائيلية إنذاراً إىل اليونيفيل مفاده أن                         قـوات الدفاع اإل   
                                                   يوليه، أبلغت قوات الدفاع اإلسرائيلية اليونيفيل       /      متوز   ١٥    ويف    .  )٢٠١ ( "                        َ                   بالقرب من اخلط األزرق ستطلَق عليه النار      

  .                                  اخلط األخضر والسياج التقين اإلسرائيلي                     قرية واقعة على طول   ٢١   بني   "                 منطقة أمنية خاصة "                   أن إسرائيل ستنشئ   
           وكانت هذه    .                                                                         َ                             وأبلغـت قوات الدفاع اإلسرائيلية اليونيفيل أن أي مركبة تدخل تلك املنطقة ستطلَق عليها النار              

                                                                                                                  املـنطقة األمنية تقع مباشرة ضمن منطقة عمل اليونيفيل ما جعلها عاجزة عن دعم مواقع عديدة هلا موجودة يف                   
                                          ُّ                            ويف الواقع العملي، حالت هذه اإلنذارات دون متكُّن اليونيفيل من أداء الوالية    ).              ا عند الضرورة        أو إخالئه (       املنطقة 

  . )٢٠٢ (    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٣١      املؤرخ   )     ٢٠٠٦ (    ١٦٥٥                            املسندة إليها بقرار جملس األمن 

                واقع اليونيفيل        ً       ً    َّ ً             هجوماً مباشراً مسجَّالً على م       ٣٠                                                      وخلصت اللجنة إىل أن قوات الدفاع اإلسرائيلية شنت          -   ٢٣٤
                                                                      وأسفرت هذه اهلجمات، يف مجلة أمور، عن مقتل أربعة من مراقيب األمم              .                                         وفريق املراقبني يف لبنان أثناء النـزاع     

ُ  َّ                       املـتحدة الُعزَّل يف قاعدة اخليام                  وباإلضافة إىل   .   ُ                                                       وقُتل موظف آخر وزوجته يف غارة جوية على شقتهما يف صور         .          
                                               ُ                   جنود صينيني وجندي فرنسي من اليونيفيل جبروح، كما أُصيب موظف                ُ                                ذلك، أُصيب مخسة جنود غانيني وثالثة       

  .               من فريق املراقبني

                                                                                                       ومن الالفت للنظر أنه مع اقتراب هناية النـزاع وبعد إعالن وقت إطالق النار زادت اهلجمات املباشرة                 -   ٢٣٥
ُ        ، ُوجهت             ً  أغسطس، مثالً  /     آب   ١٣     ففي    .                                                                لقـوات الدفاع اإلسرائيلية زيادة كبرية على مواقع اليونيفيل                  ضربات   ٥  

     وحلقت    ).                                     ثالث مرات خالل الفترة املشمولة بالتقرير (                                                    مباشـرة على مواقع القوة يف الطريي وبيت ياحون وتبنني    
ُ                                           أغسطس ُوجهت تسع ضربات مباشرة على املواقع يف         /     آب   ١٤    ويف    .                                           أضـرار مادية جسيمة يف مجيع هذه املواقع              

   ).         مرة واحدة (             ومارون الراس   )      مرتان (       والطريي   )      مرتان (       وحاريص   )       مرات ٤ (     تبنني 

    ٣٥                                                                  قذيفة مدفعية داخل مواقع اليونيفيل هذه يف ذينك اليومني وحدمها، منها   ٨٥                     وسـقط مـا جمموعه       -   ٢٣٦
                               وجلأ مجيع أفراد اليونيفيل إىل       .               يف مجيع املواقع    "                     بأضرار مادية جسيمة   "                     وتسببت هذه اهلجمات      .                 قذيفـة يف تبنني   

   .                             املالجئ ما حال دون وقوع إصابات

          ً       ً            فكان حدثاً رئيسياً أثناء         ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ٢٥                                                             أما اهلجوم الذي وقع على قاعدة اليونيفيل يف اخليام يوم            -  ٣٧ ٢
     ً                                          وحرصاً على تقدمي صورة كاملة، استعرضت اللجنة بعض   .                                               الـنـزاع وهـو موضع تقرير منفصل لألمم املتحدة    

                ً                            سنة وكانت واحداً من أربعة مواقع مراقبة       ٣٤    ُ                           لقد ُبنيت قاعدة اخليام قبل        .                                    الوقـائع املتصـلة باحلادث املذكور     
 ُ                                                                     وُتظهر سجالت اليونيفيل أن قوات الدفاع اإلسرائيلية وجهت أثناء النـزاع ما   .                              يستخدمها فريق املراقبني يف لبنان

  .       متر    ١٠٠                           ضربة وقعت ضمن مسافة        ١٢                            متر من القاعدة، منها         ٥٠٠                           ضربة جوية ضمن مسافة        ٣٦         جمموعـه   
                                       متر من القاعدة أصابت أربع منها          ١٠٠                                  عملية قصف مدفعي ضمن مسافة         ١٢                              وباإلضـافة إىل ذلـك، حدثت     

     ً                                     متراً وما يشبه قاعدة عمليات يف سجن           ١٥٠                               ُ             ورغم أنه كانت حلزب اهللا قاعدة على ُبعد           .              ً         القاعدة إصابةً مباشرة  
    ٢٥            وطوال يوم     .                                   ُ                                                                 جمـاور، أفـادت اليونيفيل أن حزب اهللا مل ُيطلق النار يف اجلوار املباشر للقاعدة يف ذلك اليوم                 

ِ                                      يوليه، احتجت اليونيفيل مباشرةً لدى قوات الدفاع اإلسرائيلية َعِقب كل حادث من حوادث إطالق النار       /     متـوز   َ                             ً                             
  . ُ           قُرب القاعدة
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  ُ                                               أُصيبت القاعدة بقنبلة جوية دقيقة التوجيه زنتها     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ٢٥         من يوم   ١٩ /  ٢٥              ويف متام الساعة  -   ٢٣٨
ُ        كيلوغرام فُدمرت     ٥٠٠                                                                           ئة حتقيق األمم املتحدة أن السلطات اإلسرائيلية أقرت مبسؤوليتها الكاملة                   والحظت هي   .            

   ُ                                ومل ُيتح للهيئة االتصال بقادة يف         ".                     على مستوى العمليات   "                                         ً         عن احلادث واعتذرت لألمم املتحدة عما أمسته خطأً         
َ                         قـوات الدفاع اإلسرائيلية سواء على مستوى العمليات أو على املستوى التكتيكي َممن هلم ضلع                                يف احلادث، ومل                                                                          

                                                                                              تتمكن بالتايل من معرفة أسباب عدم توقف اهلجمات على موقع األمم املتحدة على الرغم من االتصاالت املتكررة 
                       وخلص التقرير إىل أن مجيع   .                                                                                     اليت أجراها أفراد األمم املتحدة مع السلطات اإلسرائيلية، سواء يف امليدان أو يف املقر         

    ُ                                                                        قد اُتبعت وما كان بإمكان أفراد األمم املتحدة أن يتخذوا أية إجراءات إضافية ميكن                            اإلجراءات العملية االعتيادية 
  . )٢٠٣ (     ّ           أن تغّير النتيجة

  "                         حوادث إطالق النار القريبة "                                    ً                               وباإلضافة إىل ذلك أعدت اليونيفيل قائمةً، حبسب املسافة، جبميع ما أمسته     -   ٢٣٩
                                         وفيما يتعلق بتصنيف حوادث إطالق النار        .   ٠٨ ٢                         وبلغ جمموع هذه احلوادث       .  )٢٠٤ (                             مـن مواقعها أثناء النـزاع    

    ٦١     ً                         متراً؛ ومشلت هذه احلوادث        ٥٠           أمتار و    ١٠                                          منها وقع على مسافة تتراوح ما بني           ٧١                       هذه، جيدر بالذكر أن     
  . )٢٠٥ (              قذيفة دبابات   ١٦٢                قذيفة مدفعية و   ٥٣٠              ُ                     قنبلة جوية؛ وأُدرجت ضمن هذه احلوادث 

                                      ، شأهنا شأن اهلجمات املباشرة، زادت زيادة  "          ار القريبة        إطالق الن "                ً                   وجيـدر بالذكـر أيضـاً أن حوادث       -   ٢٤٠
                      قذائف مدفعية يف جوار    ١٠٨               صواريخ جوية و  ١٠                                                 ملحوظة يف اليومني األخريين من النـزاع، إذ سقطت خالهلما 

  .                                        قواعد األمم املتحدة، مبا فيها مقر اليونيفيل

                                  معاملة املدنيني ألهنا ليست تابعة ألي                ُ                                             وجـرت العادة أن ُتعامل الدول قوات األمم املتحدة حلفظ السالم      -   ٢٤١
                    ُ                                                                               طرف يف املنازعات وألنه ُيعترب أن من حقها التمتع بقدر من احلماية من االعتداءات، مثلها مثل املدنيني، ما دامت 

                 ُ   ُّ                                       وعلى نفس املنوال، ُتعدُّ األعيان املستخدمة يف عمليات حفظ           .                                              ال تشـارك مشاركة مباشرة يف األعمال احلربية       
                                ُّ                         وينص نظام روما األساسي على أن تعمُّد شن هجمات على            .  )٢٠٦ (  ً                            ناً مدنية حممية من االعتداءات                   السـالم أعـيا   

َ                                 ً                   ُ   ِّ                           موظفني مستخَدمني أو أعيان مستخَدمة يف بعثة من بعثات حفظ السالم عمالً مبيثاق األمم املتحدة ُيشكِّل جرمية                                   َ           
  . )٢٠٧ (                        وجب القانون اإلنساين الدويل                                َّ                           حرب ما دامت حتق هلم احلماية اليت توفَّر للمدنيني ولألعيان املدنية مب

     ُ      فقد أُبلغت   .                  ً                                                                ومل جتد اللجنة مربراً للهجمات اليت شنتها قوات الدفاع اإلسرائيلية على مواقع األمم املتحدة -   ٢٤٢
                                  وعلى أية حالة، فهذه املواقع موجودة   .                                                                قـوات الدفاع اإلسرائيلية بوضوح عن كل موقع من مواقع األمم املتحدة  

ُ          ِ                التعرُّف عليها سهل، وهي ُمقامة على ِقمم تالل بارزة                  منذ سنوات عديدة، و                             وليس من شك يف أن قوات الدفاع   .      ُّ                 
       ّ                                          وقد يعلّل إطالق حزب اهللا صوارخيه من جوار هذه           .                                                               اإلسرائيلية الربية واجلوية كانت على معرفة تامة هبذه املواقع        

                                       لكن من منظور القانون اإلنساين الدويل       و  .              املذكورة أعاله   "                            حوادث إطالق النار القريبة    "            ً     ً        القواعد عدداً كبرياً من     
                                                                                                                   للضـرورة العسـكرية ومـع مراعاة مبدأ التمييز، ال ترى اللجنة كيف ميكن لقوات الدفاع اإلسرائيلية أن تربر                   
ُ  َّ                                                                      اهلجمات املباشرة الثالثني اليت ُشنَّت على مواقع األمم املتحدة وما تسببت به من وفيات وإصابات بني أفراد األمم                            

  . )٢٠٨ (  يني          املتحدة احملم

    ١٤    و   ١٣                                                                                        وعـالوة عـلى ذلك، ال ميكن وصف الزيادة امللحوظة يف قصف مواقع األمم املتحدة يومي                  -   ٢٤٣
  .                    ً         ُ                                      أغسطس بأنه كان حتمياً أو كانت ُتمليه ولو ضرورة واهية من منظور عسكري /  آب
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                 األمم املتحدة،                                                                                            وفـيما يتعلق حبوادث إطالق النار اليت قام هبا حزب اهللا من وعلى اجلوار املباشر ملواقع                -   ٢٤٤
                      ً                                                                                             تستنتج اللجنة، استناداً إىل البالغات الصحفية اليومية لليونيفيل، أنه وقعت ستة حوادث إطالق نار مباشرة على                

  .      ً                                                                      حادثاً أطلق فيه حزب اهللا صوارخيه من اجلوار املباشر ملواقع األمم املتحدة حنو إسرائيل  ٦٢                 مواقع اليونيفيل و

  .                                                                 زب اهللا استخدموا جوار مواقع األمم املتحدة كدرع إلطالق صوارخيهم                                         وتسـتنتج اللجنة أن مقاتلي ح      -   ٢٤٥
ّ                              ويعّرض قوات األمم املتحدة للخطر       )٢٠٩ (                      ً      ً                                ويشـكل هـذا األمر انتهاكاً واضحاً للقانون اإلنساين الدويل                ولكنه   .    

      ر هلذه                          ولذلك يبقى االستهداف املباش  .                                       ُ               ال يعين إطالق النار من داخل القواعد كما ذُكر أعاله         "      اجلوار "         مصـطلح   
  .          ِ َ                                                                      ً               املواقع من ِقَبل قوات الدفاع اإلسرائيلية، مع ما متلكه من أسلحة حديثة متتاز بدقتها، أمراً ال ميكن تربيره

                                         ً                               ً                                    أما ما قام به حزب اهللا من إطالق النار مباشرةً على مواقع األمم املتحدة فهو أيضاً أمر غري مشروع وال                     -   ٢٤٦
  .                                          على قوات الدفاع اإلسرائيلية عن هذه احلوادث                                     ميكن تربيره ويبدو حماولة منه إللقاء اللوم

  استخدام األسلحة-١٤

                                                                                                    القـوات املسلحة اإلسرائيلية جمهزة بأحدث املعدات يف جمال املراقبة ومجع املعلومات االستخبارية ودقة               -   ٢٤٧
           اإلسرائيلية   ُ                                                                          وقُدمت أثناء التحريات اليت أجرهتا اللجنة ادعاءات تتعلق باستخدام قوات الدفاع     .  )٢١٠ (          االسـتهداف 

  ُ         وقُدمت هذه   .                                                                                          جمموعـة مـن األسـلحة، أو بتعـبري أدق، جمموعة من الذخائر اليت ميكن اعتبارها غري مشروعة           
      َّ       كما وجَّه بعض   .                                                                                     االدعاءات فيما يتعلق باستخدام اليورانيوم املنضب والفوسفور األبيض ومتفجرات الوقود اهلوائي

                                ً                       ري عادية، مثل اجلثث اليت تفحمت متاماً وبقيت مع ذلك كاملة،                                                     الشهود انتباه اللجنة إىل إصابات وصفوها بأهنا غ       
   .                                                     أو األجساد البشرية اليت يبدو أهنا تالشت كما لو أهنا تبخرت

                                                                                       وحققت اللجنة يف استخدام األسلحة قدر املستطاع من خالل الزيارات املوقعية وتسجيل إفادات الشهود  -   ٢٤٨
                                                       يات وسلطات الصليب األمحر اللبناين اليت عاجلت املصابني،                                                        والـتحدث مـع اجلـيش اللبناين ومسؤويل املستشف        

                                                وفريق املراقبني يف لبنان اليت كانت شاهد عيان          )          اليونيفيل (                                                       وكذلك مع مصادر قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان          
  .                            على األحداث اليت وقعت يف امليدان

                  الذخائر العنقودية  ) أ ( 

     وهذه   .                                                         الذخائر العنقودية على نطاق واسع يف مجيع أحناء لبنان                                               اسـتخدمت قـوات الدفاع اإلسرائيلية        -   ٢٤٩
     من M 396   وM 395                      ملم، وقذائف املدفعية    ١٥٥          من عيار M483A1              قذائف املدفعية  (      أرضية   :                 الذخائر على نوعني

ُ         ً    وُمسقطة جواً     )                                          ملم، ونظام قاذفات الصواريخ املتعددة        ١٥٥        عـيار                      وتوجد أدلة كثرية     .  )٢١١ ( )CBU-58       ذخائر   ( 
    ٧٢                                ً                                                                       ىل زيادة هامة يف كثافة القصف عموماً مبختلف األسلحة مبا فيها الذخائر العنقودية يف الساعات ال                           تشـري إ  

           ويؤكد مكتب    ).     ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                                                                             األخـرية مـن النـزاع، وحىت يف الفترة اليت أعقبت اعتماد قرار جملس األمن              
                                       ذخائرها الصغرية أطلقتها قوات الدفاع                                                 يف املائة من جمموع القنابل العنقودية و         ٩٠                               تنسـيق الشؤون اإلنسانية أن      

                            فعلى سبيل املثال، ازدادت حدة   .  )٢١٢ (                  األخرية من النـزاع  ٧٢                                            اإلسرائيلية يف جنوب لبنان خالل هذه الساعات ال  
                أغسطس عندما كان  /    آب  ١٣                                                                     القصف بالذخائر العنقودية يف حميط مستشفى تبنني واألراضي اجملاورة، وال سيما يف 

  .             سون املالذ هناك          مدين يلتم ٢     ٠٠٠   حنو 



A/HRC/3/2 
Page 64 

 

                                                                                                           وقد حدد مركز األمم املتحدة لتنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام، بالتعاون مع القوات املسلحة اللبنانية               -   ٢٥٠
     وتشري   .       ً  ُ                                                 موقعاً قُصف بالذخائر العنقودية يف مجيع أرجاء لبنان           ٧٨٩              ، ما جمموعه     )                             املكتـب الوطين إلزالة األلغام     (

  .     ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ٣١                    ُ                        ليون قنبلة عنقودية أُطلقت يف لبنان حىت                                               الـتقديرات إىل أن مـا يزيد على م        
                ً     ً       ُ             وهذا يعين أن عدداً كبرياً من القُنيبالت         .  )٢١٣ (           يف املائة    ٤٠                ُ                                            وترتفع النسبة املُبلغ عنها لفشل الذخائر العنقودية إىل         

  .         ً  وقت الحقاً                                                                         مل تنفجر، ولكنها منتشرة على األرض، وكأهنا ألغام مضادة لألفراد، وقد تنفجر يف أي

            سبتمرب، نقلت  /       أيلول  ١٢    ففي   .                                                                   وقد اعترفت القوات اإلسرائيلية هبذا االستخدام الكثيف للقنابل العنقودية -   ٢٥١
                         هبدف التعويض عن عدم دقة    "                                                                                  صـحيفة هـآرتس عن قائد وحدة من وحدات قوات الدفاع اإلسرائيلية قوله إنه               

   ".                                              ً        مكاننا ضرب هدف معزول، والقادة يعرفون ذلك جيداً               وليس بإ       . ...           املنطقة هبا   "     بغمر "                     الصواريخ، صدر أمر    
          ً                                                                   ُ                                      وأفـاد أيضاً أن جنود االحتياط فوجئوا باستخدام صواريخ نظام القاذفات املتعددة ألهنم أُخربوا عند أداء اخلدمة                 

                       وهي معدة لالستخدام    ̀                    أسلحة يوم القيامة  ̀                                                                       العسكرية النظامية يف قوات الدفاع اإلسرائيلية أن هذه األسلحة هي           
                 األخرية أطلقنا     ٧٢                  يف الساعات ال       "                                                                كما أفاد جندي احتياط إسرائيلي قابلته الصحيفة نفسها أنه            .  )٢١٤ (             يف حرب شاملة  

                             وأخربين أصدقاء يل يف الكتيبة إهنم   .                                                                             مجـيع الذخائـر اليت كانت حبوزتنا على املوقع نفسه، ومل نغري حىت اجتاه السالح          
                                                 قذائف عادية، وقنابل عنقودية، وكل ما كان        -                         األيام الثالثة األخرية                ً                                      أطلقـوا أيضاً مجيع ما كان لديهم من ذخائر يف         

               إهنم أبلغونا أن  "                                                                              وفيما يتعلق بالتوقيت الدقيق إلطالق الصواريخ العنقودية، قال قائد إحدى الوحدات      .  )٢١٥ ( "       حبوزهتـم 
        ً      ُ          ائد أيضاً إنه أُمر يف              وقال الق   .  )٢١٦ ( "                                                                           هذا الوقت مناسب ألن الناس يهمون باخلروج من املساجد والصواريخ ستردعهم          

  .               يف الصباح الباكر  "                 مشارف إحدى القرى "                                               مناسبة واحدة على األقل بإطالق صواريخ عنقودية على 

                                                       األخرية منه، تركزت ضربات قوات الدفاع اإلسرائيلية          ٧٢                                             وخـالل النـزاع، مبا يف ذلك الساعات ال            -   ٢٥٢
   ً                                   أوالً يف املنطقة الواقعة مباشرة إىل الشرق   .        ب لبنان                                                           بالذخائـر العـنقودية عـلى املناطق الرئيسية الثالث يف جنو      

 ُ                          ُ                   وُيحتمل أن تكون املنطقة قد اسُتهدفت بسبب غناها   .                                                واجلـنوب الشرقي من صور وهي منطقة مكتظة بالسكان  
                                                              ُ                                           بالزراعة وال سيما بساتني املوز واحلمضيات، ولكن األرجح أن تكون قد اسُتهدفت ألن حزب اهللا كان يستخدم                

     ً     وأخرياً، يف   .      ً                                           ثانياً، يف منطقة تبنني اليت هي معقل من معاقل حزب اهللا  .  )٢١٧ (              ء إلطالق القذائف                 البسـاتني كغطـا   
                                                                                                               املنطقة الواقعة إىل مشال هنر الليطاين، وهذه منطقة يصعب تعليل استهدافها ألهنا تقع خارج مدى إطالق صواريخ                 

  .                         ع إطالق الصواريخ حجة واهية                                          ولذلك فإن حجة استخدام القنابل العنقودية ملن  .                   حزب اهللا صوب إسرائيل

          ً                                      ُ              ً        ً  ُ                                   وتوجـد أيضاً أدلة كثرية على أن القنابل العنقودية اسُتخدمت استخداماً عشوائياً وُنثرت يف العديد من                 -   ٢٥٣
                                                     وباإلضافة إىل تبنني، استهدف القصف املقصود بالقنابل         .                                                    املـدن والقرى وساحات واسعة من األراضي الزراعية       

   .                                                    ية وحيمر وعني إبل ويارون وبنت جبيل وكفر تبنيت والصواين              ً   ً           العنقودية أيضاً كالً من النبط

         وهي متنح    .                                                                                         ويكمـن االستخدام العسكري احملدد هلذه الذخائر يف املساحة الواسعة اليت تستطيع تغطيتها             -   ٢٥٤
                      ً     ً                                                                                     القـوات العسـكرية سالحاً فعاالً للغاية ضد األهداف مثل القوات العسكرية يف املناطق املفتوحة أو يف املواقع                 

                                                    إال أن ما تتسم به الذخائر العنقودية من تغطية           .                                                               الدفاعـية، وبطاريات املدفعية، وجتمعات املركبات أو الدبابات       
                       ً      ً                                                                  مساحات واسعة يستدعي فصالً واضحاً بني األهداف العسكرية واملدنيني أو ممتلكاهتم، وإال فإن املدنيني سيعانون  

                                                            معدالت الفشل املعروفة هلذه الذخائر اليت ميكن أن تؤدي إىل                  ً           وجيب أيضاً مراعاة      .                               من نتائج استخدامها العشوائي   
   .                                                    إحلاق ضرر مفرط وغري متناسب باملدنيني بعد انتهاء النـزاع
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                                                                                      ً                     وعلى الرغم من اجلهود املستمرة حلظر الذخائر العنقودية، يف إطار اتفاقية األسلحة التقليدية مثالً، فمن                -   ٢٥٥
                     والقضية األساسية فيما   .                                         حيظر استخدامها يف القانون اإلنساين الدويل                                            املؤسـف أنه ال يوجد يف الوقت احلاضر ما        

                                                                                                     يتعلق بالقانون واستخدام القوات العسكرية للذخائر العنقودية تكمن يف منط انتشارها الواسع على األرض وبالتايل 
             وات العسكرية                                                         ونتيجة لذلك يصعب، إن مل يكن يستحيل، يف أغلب األحيان على الق  .                         عدم إمكانية توجيهها بدقة

        فاملسألة   .                                                                                              التمييز بني األهداف العسكرية واألعيان املدنية عند استخدام هذه األسلحة يف مناطق مأهولة أو جبوارها    
  .                                      املهمة إذن هي كيفية استخدام هذه الذخائر

           اإلسرائيلية      ً                       ُ                                                                       ونظراً للطريقة العشوائية اليت ُتستخدم هبا الذخائر العنقودية، ويف ظل عدم تقدمي قوات الدفاع                -   ٢٥٦
  .                                                               ً                                               أي تعليل معقول الستخدامها، ختلص اللجنة إىل أن استخدامها كان مفرطاً وال تربره أسباب الضرورة العسكرية                

                                                              ُ              ً       ً                               وعند النظر يف املسألة من مجيع جوانبها، جتد اللجنة أن هذه األسلحة اسُتخدمت استخداماً مقصوداً لتحويل مناطق                 
            ً                        كما أنه نظراً الرتفاع معدل فشلها        .                               طق ممنوعة على السكان املدنيني                                                 واسـعة مـن األرض الزراعية اخلصبة إىل منا        

  .        ُ                                                                                          املتوقع، ُيعد استخدامها يف حقيقة األمر مبثابة نثر ألغام مضادة لألفراد عرب مساحات واسعة من األرض اللبنانية

                َّ  اليورانيوم املنضَّب  ) ب ( 

  .                                    َّ       يزها برؤوس حربية من اليورانيوم املنضَّب                                                                 متلـك قوات الدفاع اإلسرائيلية يف ترسانتها ذخائر ميكن جته          -   ٢٥٧
                                                                                 َّ                               ولذلـك مـن املمكـن أن تكـون قوات الدفاع اإلسرائيلية قد استخدمت ذخائر من اليورانيوم املنضَّب أثناء                   

                                                      ً        ً    َّ ً                             إال أن اجمللـس الوطين اللبناين للبحوث العلمية الذي أجرى مسحاً ميدانياً مفصَّالً لعدة مواقع                 .  )٢١٨ (         الـنـزاع 
                                                                َّ                         تاجات أولية مفادها أنه ال يوجد ما يدل على استخدام اليورانيوم املنضَّب أثناء النـزاع،                             مقصوفة خلص إىل استن   

  . )٢١٩ (                                                                            مع توضيح أنه ال بد من إجراء مزيد من العمل امليداين من أجل التوصل إىل نتيجة هنائية

ِ     األسلحة املُحِرقة /              الفوسفور األبيض  ) ج (   ُ          

                                                                  ة أو أسلحة اهلاون أو الدبابات من أجل إحداث حاجز دخاين آين            ُ  ِّ                                       ُصـمِّم الفوسفور األبيض الستخدامه باملدفعي      -   ٢٥٨
     وإذا   .                                                              ويشتعل الفوسفور حال مالمسته اهلواء وينطلق منه دخان كثيف          .                                           ً        لتغطية احلركة يف مناورة هجومية أو جانبية مثالً       

                      والفوسفور األبيض ليس     .                                                            ُ                                 المسـت هذه املادة الكيميائية اجللد فإهنا تظل حتترق حىت العظم ما مل ُيمنع عنها األوكسجني               
ِ                                               ُ                ُمصمَّماً يف حد ذاته كسالح ُمحِرق، شأنه شأن قاذفة اللهب أو مادة هالم البترول املُستخدمة يف النابامل   ُ                ً  َّ   ُ .   

             يوليه، أفاد   /      متوز   ١٦     ففي    .                  ً                                                             وتلقـت اللجنة عدداً من التقارير تشري إىل استخدام هذا النوع من الذخائر             -   ٢٥٩
ِ        استخدمت قنابل ُمحِرقة    "                                              سكرية لبنانية أن قوات الدفاع اإلسرائيلية                                                  الرئـيس اللبـناين إمـيل حلود ومصادر ع           ُ               

                   وباإلضافة إىل ذلك،     .               يف جنوب لبنان    "                                                                       بالفوسفور األبيض ضد أهداف مدنية يف القرى الواقعة يف منطقة عرقوب          
           ه املواقع،   ُ                                 ُ                                  ُ                                      أُبلغت اللجنة عن عدد من املواقع اليت ُيحتمل أن يكون الفوسفور األبيض قد اسُتخدم فيها وعاينت هذ                

                                          يوليه أثناء جتمع املدنيني يف القرية قبل        /      متوز   ١٦                              ُ                                    ومن بني هذه املواقع مروحني اليت اسُتخدم فيها هذا السالح يوم            
                                           وقد شهد على ذلك عدد من املدنيني املعنيني الذين   .                                                          إجالئهم منها حتت إشراف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان      

         قذيفة    ١٢                                                                     قوة األمم املتحدة املؤقتة كانوا موجودين يف مسرح العمليات أن                             كما أكد ضباط يف     .                قابلتهم اللجنة 
  . )٢٢٠ (                   ُ                      من الفوسفور األبيض أُطلقت مباشرة على مدنيني
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ُ         ً      ً       وزارت اللجنة مرتلني ُحرقا حرقاً شديداً       .                                                   وأشـار تقرير آخر إىل حادث وقع يف عيتا الشعب          -   ٢٦٠        ومل جتد    .                   
ِ                 اللجـنة أدلة على استخدام أسلحة ُمحِرقة على          ُ  ُ                               وُيحتمل أن تكون قذائف دخانية قد   .                           اجلدران اخلارجية للمرتلني                                 

  . ُ                                                             أُطلقت من دبابة إلشعال النار داخل املرتلني ولكن تعذر التثبت من ذلك

             اعترفت بأهنا   "                           أن احلكومة اإلسرائيلية      )٢٢١ (         الغارديان                        أكـتوبر أفادت صحيفة      /                تشـرين األول     ٢٣    ويف   -   ٢٦١
   ".                                      ً                             ا على األهداف أثناء حرهبا اليت دامت شهراً يف لبنان هذا الصيف                                    أسلحة فوسفورية يف هجماهت       ...          استخدمت  

                                                                                                               واالعتراف اإلسرائيلي جاء على لسان الوزير يعقوب إدري، الذي سألته عن املوضوع النائبة يف الكنيست زهافا                
      تخدمت                                                                        قوات الدفاع اإلسرائيلية متلك ذخائر فوسفورية بأشكال خمتلفة، وقد اس          "                       وقال السيد إدري إن       .      غلئون

  . )٢٢٢ ( "                                                                   قذائف فوسفورية أثناء احلرب ضد حزب اهللا يف هجمات على أهداف عسكرية يف اخلالء

ِ                                 ومل جتد اللجنة أدلة على استخدام أسلحة ُمحِرقة مثل قاذفات اللهب أو النابامل -   ٢٦٢   ُ                                     .  

                                املتفجرات املعدنية اخلاملة الكثيفة  ) د ( 

                                               ام قوات الدفاع اإلسرائيلية متفجرات معدنية خاملة                إىل احتمال استخد   )٢٢٣ (                       أشارت وسائط إعالم متنوعة -   ٢٦٣
  ُ                                                                    وأُفيد أن اللواء يف سالح اجلو اإلسرائيلي، إسحاق بن إسرائيل، وصف             .                                      كثـيفة، وهـي سالح جديد، يف لبنان       

ُ   َّ       السالح بأنه ُمصمَّم        َّ   ووجَّه   .  )٢٢٤ ( "         َ                                                              إلصابة املسَتهدفني دون إحلاق أضرار بعابري السبيل أو باألشخاص اآلخرين          "           
                                                           ُ                    انتباه اللجنة إىل أن بعض املصابني يعانون من حروق ال تفسري هلا ومل ُتشاهد                 )٢٢٥ (                ن اخلرباء الطبيني              عدة شهود م  

                                                                                               وميلك هؤالء الشهود خربة كبرية يف إصابات احلرب تراكمت لديهم من منازعات سابقة، ولذلك فإن                 .        من قبل 
     فإذا   .                               أن تكون استخدمت هذه األسلحة                                          ونفت قوات الدفاع اإلسرائيلية بقوة        .                                  شهاداهتم تتسم بقدر من املوثوقية    

           فالربوتوكول   .           ُ         ً                                                                          كانـت قد اسُتخدمت فعالً فإن اللجنة تستنتج أهنا غري مشروعة مبوجب القانون اإلنساين الدويل              
                                                                                                                      األول امللحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر                 

         َّ                                             ، الذي وقَّعت عليه إسرائيل، حيظر استعمال أي سالح           ")                          اتفاقية األسلحة التقليدية   "              ا يلي باسم    ُ                  ُيشـار إليها فيم    (
                                           ومل تتمكن اللجنة يف الوقت املتاح هلا من          .                                                                    يكون أثره الرئيسي اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها باألشعة السينية         

                                      السالح وخباصة إىل إفادات الشهود اخلرباء،                                   ولكن بتوجيه االنتباه إىل هذا        .                                    إجراء حتقيق شامل يف هذه االدعاءات     
  .                                                                     ترى اللجنة أنه ينبغي مواصلة التحري يف احتمال استخدام هذا السالح يف لبنان

                      متفجرات الوقود اهلوائي    ) ه ( 

  .                                                                                                      ادعى بعض الشهود أن قوات الدفاع اإلسرائيلية استخدمت متفجرات من الوقود اهلوائي أثناء النـزاع              -   ٢٦٤
               َّ       وهذا السالح مصمَّم     )٢٢٦ (                                                            اءات بوجه خاص فيما يتعلق بتدمري املمتلكات يف جنوب بريوت                           وظهـرت هذه االدع   

ٍ     وأثره التفريغي جمٍد     .                                                                                     لضـرب أهداف مثل حقول األلغام، واملدرعات، والطائرات املركونة يف اخلالء، واملركبات                            
  .                 ً                         ومل جتد اللجنة دليالً على استخدامه هلذه األغراض  .                        بوجه خاص ضد املالجئ احملصنة

                                                                             ُ                            وتفـيد بعض التقارير أن إسرائيل استخدمت متفجرات الوقود اهلوائي لتطهري املناطق اليت ُيشتبه يف أن                 -   ٢٦٥
                                       ويستخدم سالح املهندسني اإلسرائيلي مضاد       .                                                                 حـزب اهللا زرعها بأجهزة متفجرة مرجتلة وبألغام يف جنوب لبنان          

           ُ                          قذائف صغرية ُتطلق من مسافة آمنة فتنشر   "   دة     السجا "            ويستخدم سالح    ".      سجادة "                       ُ      ألغام من الوقود اهلوائي ُيسمى 
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     ً           فعلياً الصمامات    "     يقتل "                           ً                  ويولد انفجار هذا اخلليط دفعاً عايل الضغط          .    ً                                      هباًء شديد االنفجار على املنطقة املشبوهة     
   .                                        أو يفجر األجهزة املتفجرة يف املنطقة املتأثرة

                                      األشراك اخلداعية واألجهزة املتفجرة املرجتلة  ) و ( 

  .                                            َّ                                         اللجنة أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد تكون خلَّفت وراءها لدى انسحاهبا أجهزة متفجرة مرجتلةَ ِ      َعِلمت  -   ٢٦٦
                       ً       ً ُ              صورة لطفلني يفحصان شركاً خداعياً ُيشار إليه     ٢٠٠٦       أكتوبر  /                                         وعرضت صحيفة النهار اللبنانية يف تشرين األول

                              بيد أن ذلك مل يكن يف واقع         .         ة اللون                                                وهو عبارة عن قطعة مستطيلة مغلفة مبادة فضي          ".               لوح الشوكوالتة  "        بتسمية  
                                                                                                                  األمر سوى قطعة مغنيزيوم رمتها طائرة مقاتلة تابعة لقوات الدفاع اإلسرائيلية لتكون مبثابة مصدر حراري حيرف                

                                                           ومل جتد اللجنة يف حقيقة األمر أي أدلة على وجود أشراك             .              ُ                                      الصـواريخ الـيت ُتطلق على الطائرات عن مسارها        
   .                       دفاع اإلسرائيلية وراءها                     خداعية خلفتها قوات ال

                                                                                                  وليس بني األسلحة املعروف عن قوات الدفاع اإلسرائيلية أهنا استخدمتها أي سالح غري مشروع يف حد                 -   ٢٦٧
    وقد   .                                                          إال أن طريقة استخدام األسلحة يف بعض احلاالت كانت خمالفة للقانون  .                               ذاته مبوجب القانون اإلنساين الدويل

                                                ُ ِّ            وتتعارض االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة، واليت فُصِّلت يف موضع   .       نقودية                             سبق تناول استخدام الذخائر الع
                                                                                                                  سابق من هذا التقرير فيما خيص االستهداف املباشر لألعيان املدنية والبىن التحتية واملمتلكات احملمية، مع التفسري                

                                      لألعيان املدنية يف مجيع أرجاء لبنان،                            ويدل التدمري الواسع      .                                                         الظاهر لقوات الدفاع اإلسرائيلية وتطبيق مبدأ التمييز      
ُ                  ُ                                    ُ                          وال سـيما يف اجلنوب حيث ُدمرت بعض القرى عن ُبكرة أبيها، على أن منظومات األسلحة مل ُتستخدم بطريقة                              

           وميكن إجياز    .                                                                                                    حمـترفة، رغـم ما أكدته قوات الدفاع اإلسرائيلية من طلب املشورة القانونية يف عملية التخطيط               
      ً                         موقعاً من مواقع قوة األمم        ٣٠                   مرتل؛ واستهداف      ٣٠     ٠٠٠     ً             شخصاً؛ وتدمري     ١     ١٩١      مقتل    :                   السـجل مبـا يلي    

                              ً       ً                                      وفريق املراقبني يف لبنان استهدافاً مباشراً ومقتل ستة أشخاص وجرح عشرة؛             )          اليونيفيل (                          املتحدة املؤقتة يف لبنان     
   .       ً                 موقعاً بذخائر عنقودية   ٧٨٩     وضرب 

  احلصار-١٥

                                        ً     ً                    ن اإلسرائيلية املياه اللبنانية لتضرب حصاراً شامالً على املوانئ                      ، دخلت السف      ٢٠٠٦       يوليه   /        متـوز    ١٣   يف   -   ٢٦٨
                                  ً     ً                يوليه، فرض سالح اجلو اإلسرائيلي حصاراً جوياً وشرع يف          /      متوز   ١٤                          ويف اليوم التايل املوافق       .                     واملرافـئ اللبنانية  

  . ن                                                                                قصف املدارج وخزانات النفط يف مطار رفيق احلريري الدويل، وهو املطار الدويل الوحيد يف لبنا

                                                                                                       وكانت احلجة اليت تذرعت هبا إسرائيل لتربير احلصار البحري أن املنظمات اإلرهابية العاملة ضد مواطين إسرائيل         -   ٢٦٩
           كما أفادت    .    )٢٢٧ ( "                                                             تستخدم املوانئ واملرافئ اللبنانية يف نقل اإلرهابيني واألسلحة        "                                      من داخل لبنان، وال سيما حزب اهللا،        

                                           ً     ً                                         ومة اللبنانية تنتهك قرارات جملس األمن انتهاكاً صرحياً بامتناعها عن إزالة هتديد حزب                احلك "                              قوات الدفاع اإلسرائيلية أن     
   .  )٢٢٨ ( "                                                                    اهللا عن احلدود اللبنانية، ومن مث فهي تتحمل مسؤولية كاملة عن العدوان احلايل

   لس                        عـن تنفيذ قرار اجمل        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٢                                                     وأبلـغ األمني العام جملس األمن، يف تقريـره املؤرخ           -   ٢٧٠
   ٦                                                                                          ، أنـه أجـرى مناقشـات مع مجيع األطراف املعنية وأن إسرائيل رفعت احلصار اجلوي يف                   )    ٢٠٠٦ (    ١٧٠١
  . )٢٢٩ (     سبتمرب /       أيلول ٧                      سبتمرب واحلصار البحري يف  /     أيلول
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             تتعلق زاوية    .                                                                                             وترى اللجنة أن احلصار الذي ضربته إسرائيل على لبنان ينبغي حتليله من زوايا نظر ثالث               -   ٢٧١
                                   ومن زاوية النظر الثانية ينبغي حتليل   .                                                         بتأثري احلصار على الوضع اإلنساين يف لبنان أثناء النـزاع وبعده           النظر األوىل 

     ً                                                   وأخرياً، تناولت اللجنة ما أصاب االقتصاد اللبناين من          .                                                        احلصار يف ضوء استنتاجات اللجنة بشأن األضرار البيئية       
  .              شلل جراء احلصار

ـ       -   ٢٧٢     ومن   .                                                                زاعات أن تأخذ يف اعتبارها أثر النـزاع على السكان املدنيني                                           إن على األطراف يف نزاع من الن
                                ولكن كما أوضح مكتب تنسيق الشؤون   .                                                             أهم اجلوانب اليت جتب مراعاهتا إمكانية احلصول على املساعدة اإلنسانية

        مل يترك                                                                                                         اإلنسـانية لدى اندالع النـزاع، أعاق احلصار الذي ضربته إسرائيل عمل الوكاالت اإلنسانية بشدة إذ                
                                                 ويف األسبوع الثاين من النـزاع فقط بدأت إسرائيل تنظر   .  )٢٣٠ (                              ً             سوى نقطة دخول واحدة مفتوحة براً عرب دمشق    

                ً                  ويف هذا الصدد مثالً، أفاد مكتب        .                                                                             يف زيـادة عدد نقاط الدخول اإلنسانية إلرسال املساعدات الغوثية إىل لبنان           
                                                   ال يلتمس إذن الدخول لسفينتني قادمتني من قربص حبمولة من               يوليه أنه ال يز /     متوز  ٢٥                        تنسيق الشؤون اإلنسانية يف 

          الطريق بني  "                     يوليه، أوضح املكتب أن  /     متوز  ٣٠   ويف   .  )٢٣١ (                   ُ                                 املسـاعدات اإلنسـانية لُيسمح هلما بالرسو يف بريوت        
     وعلى   .  )٢٣٢ ( "                                             ً                      السورية، وبريوت هو الطريق الوحيد املفتوح حالياً بصفة مستمرة         -                                 العريضة، على احلدود اللبنانية     

                     ً                                أغسطس هذا الطريق أيضاً، ما أدى إىل إعاقة خطرية          /     آب  ٤                                                   لرغم من ذلك، قصفت قوات الدفاع اإلسرائيلية يف          ا
                                                             وبصفة عامة كان الوصول إىل املوانئ يف بريوت وطرابلس وصور            .  )٢٣٣ (                            ً        لوصـول املسـاعدات اإلنسانية إمجاالً     

                                     تعمال النقل الربي عرب دمشق باعتبار ذلك       ً                                                      متقطعاً يف أحسن األحوال، ما أجرب الوكاالت اإلنسانية على مواصلة اس
                                              فعلى سبيل املثال، تعذر على ناقلتني تابعتني         .                                                                    السـبيل الوحـيد لنقل اإلمدادات من املساعدات إىل البلد بأكمله          

                                                                             طن من الوقود واإلمدادات الغذائية دخول املياه اللبنانية بسبب امتناع             ٨٧     ٠٠٠                              لربنامج األغذية العاملي حتمالن     
    ١٣   ُ                                 ومل ُيسمح للسفينتني بالرسو إال يف         .  )٢٣٤ (                                                  رية اإلسـرائيلي عـن توفري ضمانات أمنية كافية                     سـالح الـبح   

ُ                                                  كما تلقت اللجنة تقارير عن سفن نقل أخرى ُمنعت دون مربر من االقتراب من السواحل                 .  )٢٣٥ (       أغسـطس  /  آب                                        
  . )٢٣٦ (                                                                           اللبنانية، ما أدى إىل تأخري توزيع اإلمدادات اإلنسانية العاجلة على السكان املدنيني

                 ً                                                                                      ونظرت اللجنة أيضاً يف أثر احلصار على الكارثة البيئية اليت جنمت عن اهلجمات اإلسرائيلية على معمل                 -   ٢٧٣
                                                                                           وتستنتج اللجنة أن احلصار أعاق دون مربر اختاذ تدابري فورية لتنظيف التسرب النفطي أو                .                       اجلية لتوليد الكهرباء  

                                                              قبل هناية النـزاع بفترة وجيزة حتت إشراف وزارة البيئة                                                     ومل يتسن بدء عمليات التنظيف الفعلية إال        .          احـتوائه 
ّ        ً     ً                 وحبلول ذلك التاريخ، كانت البقعة النفطية قد حتركت مشاالً ولّوثت جزءاً كبرياً من               .                            اللبنانـية واجليش اللبناين       ً                                                  

   ان                     وترى اللجنة أنه ك     .  )٢٣٧ (                                                                                  السـاحل اللبناين، مبا يف ذلك مواقعه األثرية، وكذلك موانئ على الساحل السوري            
                                                    ً                                                               يتعني على احلكومة اإلسرائيلية أن تأمر بتخفيف احلصار فوراً للسماح بإجراء التقييم العاجل الالزم واختاذ تدابري                

                            فدخول إسرائيل يف نزاع مسلح ال   .                                                                    التنظيف الالزمة وتنفيذها، وال يوجد يف نظر اللجنة ما يربر االمتناع عن ذلك
  .                                                  لتصدي لكارثة بيئية كاليت حدثت على السواحل اللبنانية                                        يعفيها من التزامها العام حبماية البيئة وا

ّ                                                                             وأخـرياً، لـيس من شّك يف أن احلصار كانت لـه آثار سلبية شديدة على االقتصاد اللبناين                 -   ٢٧٤ ّ     وقّدرت   .      ً             
                                  مليار دوالر، موضحة أن احلصار ساهم    ١,٦                                                                 احلكومة اللبنانية اخلسائر املترتبة على النـزاع يف املالية العامة بنحو 

  . )٢٣٨ (                            سامهة رئيسية يف خسائر اإليرادات م
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َ                                         وتعـتقد اللجنة أن أثر احلصار على احلياة البشرية والبيئة واالقتصاد اللبناين سَيْرَجح، على ما يبدو، أية                  -   ٢٧٥  ْ  َ                                                                       
                                               وترى اللجنة أن احلصار كان ينبغي تكييفه مع الوضع   .                                                   ميزة عسكرية كانت إسرائيل تنوي حتقيقها بإجراءاهتا هذه

   ً                                                                ً                               بـدالً من فرضه بطريقة شاملة وصارمة أفضت إىل معاناة السكان املدنيني معاناةً كبرية وإىل إحلاق                              يف املـيدان،    
  .                                        أضرار بالبيئة وتكبيد االقتصاد خسائر بالغة

  االستنتاجات-     ً ثالثا  

  عواقب الرتاع-ألف 

  التشريد واملشردون-١

                                    ضح أن تشريد حنو ربع سكان البلد                                                                         إذا كـان يصعب قياس عواقب التشريد يف األجل الطويل فمن الوا            -   ٢٧٦
  .                                                                                                         سـتكون لـه انعكاسات اجتماعية واقتصادية باقية، سواء بالنسبة للمجتمعات املضيفة أو للمجتمعات األصلية         

     ُ                                                                                                          فقد أُعيقت اخلدمات الصحية االعتيادية، مبا يف ذلك حتصني األطفال، إعاقة شديدة أثناء فترة التشريد، وتصادف                
                           ً     ً                  ً                                   هذه اخلدمات تعقيدات ألن عدداً كبرياً من املشردين داخلياً ما زالوا يعيشون عند                                         اجلهـود املـبذولة الستئناف    

     ُ                                                                                   كما أُعيق النشاط االقتصادي إعاقة شديدة أثناء النـزاع وبعده بسبب استمرار احلصار؛             .                     أقـارب وأصدقاء هلم   
ّ                                                     ُ    ويف الوقت نفسه اضطُّر املشردون بعد استنفاد مدخراهتم إىل االعتماد على مساعدة أُس                        رهم والشبكات االجتماعية                  ُ

ُ                                    املوسـعة، ما أدى إىل تفاقم وضع املشردين واُألسر املضيفة على حد سواء                                               وال يزال وجود ذخائر غري منفجرة        .                                       
     ً       ً                         ً                                    ً                                         عائقـاً رئيسياً أمام عودة املشردين داخلياً والالجئني، كما تشكل هذه الذخائر هتديداً حلياة أولئك الذين قرروا                 

  . )٢٣٩ (                                           من حدة اآلثار االجتماعية واالقتصادية للتشريد                          العودة وألسباب رزقهم، وتزيد

                                                                                                وقـد تشمل الصعوبات األخرى املشاكل املرتبطة بتفكك اجملتمعات، مثل تصاعد مستويات العنف، وال               -   ٢٧٧
ُ                                    سـيما العـنف القائم على نوع اجلنس؛ والصعوبات اليت تواجه مجع مشل اُألسر وتعقُّب أفراد اُألسر؛ والقضايا                            ُّ        ُ                                                            

            وتزداد هذه    .                                                                                الية املتصلة باملمتلكات، وكذلك حصول الضحايا على تعويضات واسترداد ممتلكاهتم                         القانونـية وامل  
                                                                                                              املشاكل حدة بالنسبة للنساء املعيالت وغريهن من النساء الاليت ميكن أن يتعرضن للتهميش أو العزل من شبكات                 

   .  )٢٤٠ (              الدعم االجتماعي

                                                  ان فيما خيص تصحيح أوضاع املشردين والعائدين يف                                                    وتشمل الشواغل اخلطرية على صعيد حقوق اإلنس       -   ٢٧٨
                                                                                           ُ                      األجلـني املتوسـط والطويل احلاجة العاجلة إىل إزالة مجيع الذخائر غري املنفجرة؛ وإعمار منازل املدنيني والُبىن                 

            ؛ واستئناف   )٢٤١ (                                                                                            التحتـية، وكذلك تسوية القضايا القانونية املتصلة باملمتلكات يف جنوب بريوت وجنوب لبنان            
                          ُ                     ُ                                                     االقتصادية وإعادة تشغيل الُبىن التحتية؛ وإعادة الُنظم الصحية يف لبنان إىل سابق عهدها وتعزيزها، بعد أن       األنشطة

                                     كما ستتطلب أنشطة التأهيل واإلنعاش       .  )٢٤٢ (                                                                تأثرت برتوح العاملني الطبيني واألضرار اليت حلقت باملرافق الصحية        
                                                 املناسب مع املتضررين من التشريد، لتصحيح أوجه                                                                    يف األجـل الطويـل وضع وتنفيذ استراتيجية، بعد التشاور           

  .                                              التفاوت االجتماعي واالقتصادي اليت يعاين منها اجلنوب
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  النساء والشيوخ-٢

                       ً       ً                                                                           اطلع أعضاء اللجنة اطالعاً مباشراً على معاناة النساء واألطفال والشيوخ يف هذا النـزاع، كما يف غريه                 -   ٢٧٩
                                         ً                      مني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، متثل النساء واألطفال                      وعلى حنو ما ذكر ممثل األ  .             من النـزاعات

                                                                   وباإلضافة إىل معاناة املدنيني عامة، تعرضت النساء النتهاكات حمددة           .                                  ً         األغلبـية السـاحقة من املشردين داخلياً      
                    ـزاع املسلح سيؤدي إىل           كما أن الن  .  )٢٤٣ (                                                               حلقوق اإلنسان مثل االحتجاز التعسفي أو املعاملة القاسية والالإنسانية 

                                                                                                 زيادة عدد األسر اليت تعيلها نساء مع مجيع ما ينطوي عليه ذلك من مشاكل تتعلق حبقوق اإلنسان، مثل االستفادة 
   .                                         احملدودة من املستحقات االجتماعية وحقوق السكن

         فثمة قلق   .     أخرى                                                          ُ                    ومع مرور الوقت بعد انتهاء النـزاع واستئناف احلياة العادية، ُيخشى أن تثور مشاكل  -   ٢٨٠
                                                               ً                                                  من تزايد العنف املرتيل واالعتداءات اجلنسية الضطرار الناس إىل العيش معاً عن كثب بعد فقدان منازهلم، ما يثري                  

                                                                       ومن املعروف أن ضروب العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي تظهر يف مثل هذه              .      ً                         أشـكاالً مـن الضـيق والضغط      
               ويف غضون ذلك،     .                                      حكومية اللجنة أهنا حتاول مجع بيانات                                             وقد أبلغت منظمات حكومية دولية وغري         .         الظـروف 

                                                                                                        جيـري إعـداد مشاريع مبشاركة مجعيات حملية يف مناطق مثل جنوب بريوت لتوعية األمهات وزعماء اجملتمعات                 
   .                                                     ويف جنوب لبنان جيري إنشاء مراكز نسائية يف اجملتمعات احمللية  .      احمللية

         ُ   وسبق أن أُشري   .                                                       ة اليت يواجهها العديد من العمال األجانب غري املهرة يف لبنان                  ً            وأبرز النـزاع أيضاً املشاكل احملدد -   ٢٨١
         مهاجر     ٢٠٠     ٠٠٠     ُ                                                 وقد أُفيد أنه يف وقت حدوث النـزاع كان أكثر من              ).            انظر القاع  (                                أعـاله إىل العمـال الزراعيني       

َ  َ                                 يعيشـون ويعملـون يف لبـنان، مـنهم عدد كبري َوفَد من بلدان فقرية                       امرأة   ٩٠     ٠٠٠       كثر من                    وكان من بني هؤالء أ    .                                      
                          وجيدر بالتذكري أن إحداهن      .  )٢٤٤ (         ُ          ً                                                               سـريالنكية ُمسجلة رمسياً يعملن خادمات يف املنازل ومربيات أطفال لقاء أجر زهيد            

                                                         والتقت اللجنة بامرأة أخرى يف شوارع اخليام، وكانت األسرة اليت   .                                               لقيـت مصـرعها مع أسرة الشيخ عكاش يف الدوير     
                              وذكرت إحداهن أن األسرة اليت       .                                 ً             لقصف وبقيت هي وحدها ال تعرف مكاناً تقصده                                           تعمـل لديها قد رحلت عند بدء ا       

           وقامت أسر    .                   َّ                                                                                        كانت تعمل لديها فرَّت عند بدء القصف آخذة معها جواز سفرها وتاركة إياها يف املرتل وهو مقفل عليها                 
  .                            بأنفسهن عند بدء القصف                                                                                            أخرى بترك اخلادمات العامالت لديهن يف الشارع أمام سفاراهتن أو تركوهن يتدبرن أمرهن            
                  ومن الواضح أن وضع   .  )٢٤٥ (                                                                                وحاولـت املـنظمات اخلريية تقدمي املأوى والغذاء هلن ومساعدهتن على العودة إىل أوطاهنن      
                               وينبغي للبنان أن ينظر جبدية       .                                                                          ً     ً            العمال املهاجرين يف لبنان يستدعي الرصد لضمان احترام حقوقهم اإلنسانية احتراماً كامالً           

  . ً                                                               اً يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم             يف أن يصبح طرف

                ً                                                                                ومسعـت اللجنة أيضاً عن عدة حاالت أخرى تتعلق بأشخاص مسنني تعذر عليهم يف كثري من األحيان                  -   ٢٨٢
ُ                                              مغادرة بلداهتم بعد توجيه اإلنذارات، وتعرضوا لعمليات القصف، وُعثر فيما بعد على جثثهم حتت أنقاض                        املباين                                                            

  .                                                                         وقضى آخرون بنوبات قلبية أو بسبب عدم حصوهلم على األدوية الالزمة ألمراضهم اخلطرية  .               اليت جلأوا إليها

  األطفال-٣

                                    وعلى غرار سائر النـزاعات املسلحة       .                                                                 تأثـر األطفـال أكثر من غريهم جراء النـزاع املسلح يف لبنان            -   ٢٨٣
                                                      وال يزال األطفال يقعون ضحايا للقنابل العنقودية يف          .          األطفال                               ً    ً             احلديـثة، كـان عدد اإلصابات مرتفعاً جداً بني        
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                     ً      ً                                                                       وميثل هذا األمر انتهاكاً واضحاً للقواعد األساسية للقانون اإلنساين الدويل، على النحو املذكور يف                .            جنوب البلد 
            طفل، أال وهو                                          ً      ً                                                موضـع سابق من هذا التقرير، كما ميثل انتهاكاً صارخاً ألحد املبادئ األساسية التفاقية حقوق ال            

                                                                              ونتيجة لذلك، يتعني عقد املزيد من جلسات التوعية اخلاصة لألطفال حول خماطر               ).  ٦       املادة   (                   احلـق يف احلـياة      
   .                                              الذخائر العنقودية وغريها من الذخائر غري املنفجرة

    ميع                        ً                                                                            ويقتضـي احلق يف احلياة أيضاً من الدولة الطرف أن تبذل قصارى جهدها لتوفري الرعاية الصحية جل                 -   ٢٨٤
      مسألة   )                            من اتفاقية حقوق الطفل      ٢٤       املادة   (                                    ومسألة احلصول على اخلدمات الصحية        .                         األطفال، مبن فيهم اجلرحى   

             وباإلضافة إىل    .  )٢٤٦ (                                                                                            هامة بسبب تعطل النظام الصحي أثناء النـزاع واألضرار اليت حلقت بكثري من املرافق الطبية             
                                       ويتطلب هذا األمر من احلكومة اللبنانية أن   .           اقات دائمة                                                        ذلك، أدى النـزاع إىل إصابة عدد كبري من األطفال بإع         

                          وتوفري تدابري خاصة حلماية      )                من االتفاقية    ٣٩       املادة   (                                                           تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري التأهيل اجلسدي للجرحى         
   ).             من االتفاقية  ٢٣      املادة  (              األطفال املعوقني 

               ً     مسألة هامة أيضاً جيب   )                           من اتفاقية حقوق الطفل     ٣٩   ة      املاد (                                              ومتثل مسألة الصحة العقلية والتعايف النفسي        -   ٢٨٥
  .  )٢٤٧ (    ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ٣                                                                                   التصـدي هلـا على النحو املذكور يف البيان الذي اعتمدته جلنة حقوق الطفل يف                

                   تعاين من إجهاد نفسي    )٢٤٨ ( ُ                                                                                وُتظهـر اإلسقاطات اليت قامت هبا منظمة الصحة العاملية أن نسبة كبرية من السكان          
                                        وأقامت منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع    .  )٢٤٩ (                                         يد، وهو أمر يشمل األطفال بطبيعة احلال                          وعقلي متوسط أو شد   

      حلقات   )                                                      أطباء النفس وعلماء النفس واملرشدون االجتماعيون واملمرضون (                                   وزارة الصحة العامة واجلمعيات املهنية 
                         من صيدا وصور والنبطية                                                                                      عمـل خاصة بالصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي يف حاالت الطوارئ يف كل              

  .                                                                                                    للعاملني يف جمال الرعاية الصحية األولية واألطباء، وتتوخى تنظيم مزيد من احللقات التدريبية على الصعيد الوطين
                   ، واالحتاد الدويل ألرض  )٢٥٠ (                                                                               كمـا تساهم منظمات غري حكومية يف هذا املضمار، من بينها منظمة إنقاذ الطفولة         

  .   )٢٥٢ (               ، ومنظمة صامدون )٢٥١ (      اإلنسان

       َّ                                                                                                 وقـد تيتَّم العديد من األطفال نتيجة هذا النـزاع املسلح وسيتعني على احلكومة اللبنانية أن تبذل ما يف             -   ٢٨٦
     ً       ُ          وأخرياً، كما ذُكر يف       ).                            من اتفاقية حقوق الطفل      ٢٠       املادة   (                                                وسعها ملنح هؤالء األطفال محاية ومساعدة خاصتني        

                                               عنف املرتيل بسبب ما تعرضت لـه أسر كثرية من                                   ً                                 موضـع سـابق، ختشـى اللجنة أيضاً من ارتفاع معدالت ال           
                   ً     ً                                                           من االتفاقية تنفيذاً كامالً سيتعني على احلكومة اللبنانية أن تويل هذه املسألة               ١٩                ولتنفيذ املادة     .             صدمات نفسية 
   .        ً     ً  اهتماماً خاصاً

  التعليم-٤

                 ة يف مجيع مناطق                                                                                    إن مـا أصاب املدارس واملؤسسات التعليمية األخرى من دمار وضرر كبريين، وخباص             -   ٢٨٧
        فالنظام   .                             ّ                                                                         جـنوب لبـنان، أثار خماوف من تعطّل الدراسة عند بدء السنة الدراسية اجلديدة عقب أشهر الصيف                

                                                        يعين أن أسر العديد من التالميذ ستحتاج إىل مساعدة يف تسديد -               احلكومي واخلاص -                        التعليمي املختلط يف لبنان 
                         ً                                    نة أهنا قررت من اآلن فصاعداً إيفاد أطفاهلا للدراسة خارج                                        وذكرت بعض األسر امليسورة للج      .               رسـوم املدارس  

   .                  البلد ألسباب أمنية
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       أكتوبر  /              تشرين األول    ١٨-  ١٦                ُ                                                          ويف هـذه الظروف، أُرجئت بداية السنة الدراسية حنو ثالثة أسابيع حىت              -   ٢٨٨
 ُ              وُتقدر تكاليف    .  ا                                                                                      من أجل إتاحة الوقت الكايف لرفع األنقاض وإصالح املباين املدرسية وترميمها وتطهريه                ٢٠٠٦

  ُ                                                                    وقُـدم دعم رئيسي على وجه السرعة، وال سيما من اإلمارات العربية              .        دوالر   ٤٤     ٠٠٠     ٠٠٠               ذلـك بـنحو     
       وصاحبت   .                                                                             ، جلهود اإلنعاش املبكرة اليت ركزت على إعادة تأهيل املدارس وتوفري التجهيزات األساسية )٢٥٣ (      املتحدة

  .                          اليونيسيف ووزارة التعليم                                              ذلك محلة تشجيع على العودة إىل املدارس شنتها منظمة

    ١٨                                                                                    يف املائة من األطفال يف املرحلة االبتدائية متكنوا من العودة إىل املدارس حبلول                 ٨٥        ُ           وهكذا، أُفيد أن     -   ٢٨٩
                                                              يف املائة املتبقية، ال يزال من غري الواضح كيف سيواصلون             ١٥                       وفيما خيص نسبة ال         .  )٢٥٤ (      أكتوبر /             تشـرين األول  

                  ُ                                                         ددة يف املناطق اليت قُصفت أشد القصف، وخباصة على طول اخلط األزرق، حيث                             وصودفت مشاكل حم    .        تعليمهم
ُ                               كان األطفال يذهبون إىل املدارس يف القرى اجملاورة، متبعني نظام الدوام املزدوج عند اللزوم، بعد أن ُدمرت مدارسهم                                                                                                           

                                وف من األطفال واملعلمني يعيشون                                                                         وأسهمت مسألة التشريد يف تفاقم املشكلة، إذ ال يزال عدد غري معر             .      ً     ً  تدمرياً كامالً 
     ً                                                                                                            بعـيداً عن منازهلم؛ وهكذا كانت بعض املدارس فارغة أكثر من املعتاد، وكانت مدارس أخرى تعاين من االكتظاظ،                  

  .                                              ولن تتضح الصورة كاملة إال مع تقدم العام الدراسي  .                                     وكانت جمموعة ثالثة تعاين من نقص املعلمني

                                                                   داعيات هذا النـزاع املفاجئ والكبري على األطفال والشباب وكيفية                                         وقد يكون من األجدى التصدي لت      -   ٢٩٠
                                                         ولذلك يوىل االهتمام لنوعية التعليم يف أعقاب النـزاع،          .                                                      تعافـيهم من الصدمات النفسية ومشاعر انعدام األمن       

      نه من              وترى اللجنة أ  .  )٢٥٥ (                                                                       وإدارة الصفوف يف هذه الظروف، واالحتياجات النفسية االجتماعية لألطفال والشباب
ِ                                  ، تعزيز الربامج اليت ُتِعد األطفال حلياة مسؤولة يف جمتمع حر  )             من االتفاقية  ٢٩      املادة  (                       الضروري، يف املدارس خاصة   ُ                   

  .                                يف روح من التفاهم والسالم والتسامح

  البيئة-٥

    ور،                          إذ ال يزال لبنان، يف مجلة أم  .                                        ً                            إن نـتائج الـنـزاع على البيئة واضحة وضوحاً ال ميكن معه جتاهلها         -   ٢٩١
                      ولئن كان من السابق      .                                                                                            يكـافح اآلثار البالغة الضرر للتسرب النفطي يف اجلية على تنوع احلياة البحرية لسواحله             

                                                                                                            ألوانـه معرفة اآلثار املتوسطة والطويلة األجل للتسرب النفطي على النظام البيئي بدرجة من اليقني فإن األوساط          
  .              لكارثة البيئية                                             العلمية املتخصصة متفقة على ما يبدو على ضخامة ا

           فعلى سبيل    .                                                                                         واللجـنة، دون أن حتاول اخلروج بنتيجة شاملة، ترى أن للتسرب النفطي عواقب متعددة              -   ٢٩٢
      ١٩,٢      ً          موقعاً تغطي      ٢١                 أغسطس إىل تلوث     /     آب  ٣        يوليه و  /      متوز   ١٨                                               املـثال، أشار مسح أجرته وزارة البيئة بني         

        أكتوبر،  /              تشرين األول    ١٣    ويف    .      ً      ً    متراً مربعاً     ١٢٣   ٠  ٥٢        ً                                                 كيلومـتراً من الشريط الساحلي اللبناين ومساحة قدرها         
                                                                                               أوضح املركز اإلقليمي لالستجابة يف حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري يف منطقة البحر األبيض املتوسط 
ُ   َّ                                                                            التابع للمنظمة البحرية الدولية، يف نسخة ُمحدَّثة من خطة عمل املساعدة الدولية، أنه ال يزال يتعني تنظيف أكثر                                                           

                 متر مكعب من       ٦٠٠                                  متر مكعب من النفط، وقرابة          ٥٠٠                                         متر مكعب من الرواسب امللوثة، وحنو         ٧     ٠٠٠      مـن   
ُ                                                               وأفادت خطة العمل احملدَّثة أيضاً أنه ُعثر على تراكمات هامة من النفط العائم يف مرفأ الدالية            .                  الـنفط املغمـور         ً       َّ                    

                                                ت النفط العالقة بالشواطئ الرملية والصخرية،                             هذا وباإلضافة إىل كميا     .                                       للصـيد واملنطقة احملاذية لـه يف بريوت      
      متر  ١     ٠٠٠                             وتشري التقديرات إىل أن أكثر من   .                                          ُ            كشفت تقلبات األحوال اجلوية عن آثار نفطية مل ُتالحظ من قبل
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                                            وقدرت وزارة البيئة اللبنانية تكاليف التنظيف   .                                                         مكعب من النفط ال تزال تلوث مناطق متفرقة من الساحل اللبناين
  . )٢٥٦ (           ماليني دوالر   ٢٠٥   و   ١٣٧          اوح ما بني         مببلغ يتر

                                                                                                              وعلى وجه اإلمجال، ترى اللجنة أن اآلثار التالية، اليت حددهتا وزارة البيئة اللبنانية، قد تظهر يف األجل                  -   ٢٩٣
                                                                                                         التغري الفيزيائي والكيميائي يف املوائل الطبيعية بسبب تغلغل النفط يف الرواسب؛ وأثر االختناق املادي                 : "      املتوسط

                                                                                                                   حلياة البحرية؛ واآلثار السامة املميتة أو شبه املميتة على احلياة البحرية؛ والتغريات يف النظام البيئي البحري                      على ا 
                                                                                                     النامجة عن اآلثار النفطية على الكائنات األساسية، مثل تكاثر الطحالب يف املناطق املدية بعد موت حمار البطلينوس 

  . )٢٥٧ ( "                               الذي يتغذى عادة على هذه الطحالب

    فمن   .                                                                                         وترى اللجنة أن األضرار البيئية اليت حلقت بلبنان قد تكون هلا آثار سلبية خطرية على الصحة العامة -   ٢٩٤
                   ً     ً                                                                              األمور اليت تثري هتديداً جدياً انتشار األمراض، واحتمال زيادة األمراض التنفسية بسبب تلوث اهلواء، وتلوث املياه، 

   .      يائية                                           واحتمال تلوث احملاصيل بسبب تسربات املواد الكيم

  االقتصاد-٦

                                                                    اآلثار على قطاعات الصناعة والزراعة والصيد والسياحة وغريها من القطاعات  ) أ ( 

                          ً      ً                                                                تأثر االقتصاد اللبناين تأثراً شديداً بالرتاع، ومشل ذلك مجيع القطاعات، فلم يقتصر على الصناعة والزراعة  -   ٢٩٥
                                         ومما زاد من حدة آثار احلرب على االقتصاد أهنا   .     ً إمجاالً                     ً                                   وصـيد األمساك بل مشل أيضاً حالة العمالة واملالية العامة     

   .                                               وقعت يف ذروة موسم السياحة وصيد األمساك ومجع احملاصيل

                                                                                                          وفـيما يتعلق باألضرار اليت حلقت بالبنية التحتية احليوية، قدرت احلكومة اللبنانية األضرار اليت أصابت                -   ٢٩٦
     وقدر   .  )٢٥٨ (                     مليون دوالر للطرق     ٩٢                         مليون دوالر للجسور و      ٣٧ ٣                      ً      ً                    شـبكة النقل الربي تقديراً مؤقتاً مببلغ قدره         

              كما حلقت أضرار   .  )٢٥٩ (            مليون دوالر  ٨١                                                             جملس اإلمناء واإلعمار تكلفة األضرار اليت حلقت مبرافق املياه مببلغ قدره 
  . )٢٦٠ (                             بالغة مبحطات اإلذاعة والتلفزيون

     ٢٢٠  ُ                                         قُدرت اخلسائر يف القطاع الصناعي ب                                                                     ويف الوثـيقة اليت أعدهتا احلكومة اللبنانية ملؤمتر ستكهومل،         -   ٢٩٧
                                                                                                     وال يأخذ هذا الرقم يف االعتبار الكسب الفائت نتيجة التراجع الكبري يف استخدام القدرات املتبقية                 .            مليون دوالر 

                                  ، ونقص املواد اخلام، وتراجع إمكانات  )٢٦١ (                                                                 جـراء انقطـاع التيار الكهربائي، وتعذر ذهاب العاملني إىل عملهم      
  .  )٢٦٢ (                 ً     مليون دوالر يومياً     ٣٠  ُ                                  وقُدرت هذه اخلسائر مببلغ يصل إىل         .                        احلصار البحري واجلوي                    التصـدير بسـبب   

     ٣٠٠                                                                                                وقدرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة األضرار املادية املباشرة اليت حلقت بقطاع الصناعة التحويلية بنحو 
  . )٢٦٣ (          مليون دوالر

     ُ                             فقد قُدرت األضرار اليت حلقت هبذا        .            اعات األخرى                           ً      ً                       وتأثـر القطاع الزراعي تأثراً شديداً شأنه شأن القط         -   ٢٩٨
                                       ُ            ً                     وقدمت احلكومة اللبنانية تقديرات تقريبية ُتظهر أن أحداً مل ينج من             .  )٢٦٤ (              مليون دوالر     ٢١٥                   القطاع بأكثر من    

              يف املائة من  ٦٠                                      يف املائة من مزارعي البلد، بينما تضرر   ٣٠                                             آثار احلرب يف حمافظيت اجلنوب والنبطية، اللتني متثالن 
                   ً     ويثري هذا الوضع قلقاً      .  )٢٦٥ (                                          يف املائة يف حمافظيت الشمال وجبل لبنان         ٢٥                                       املزارعني بدرجات متفاوتة يف البقاع، و     
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          يف املائة  ٩    ً      ً                                                                        ً       ً        خاصاً، نظراً ملا تشري إليه تقديرات منظمة األغذية والزراعة من أن القطاع الزراعي يوفر عمالً مباشراً ل  
          وقد وقعت    .  )٢٦٦ (                ً              ً                          ئة من السكان عمالً يرتبط ارتباطاً غري مباشر بالزراعة                 يف املا    ٤٠                                من سكان لبنان، بينما يزاول      

                                                                                                 اخلسائر الرئيسية أثناء النـزاع لعدم متكن املزارعني من الذهاب إىل حقوهلم وفرارهم من القرى وتركهم احملاصيل 
  . )٢٦٧ (                                                 وقد حلقت معظم اخلسائر بزراعة والتبغ والفواكه واخلضار  .          دون عناية

  .  )٢٦٨ (                                                                                     ذه اآلثار املباشرة يف القطاع الزراعي أثر طويل األجل ناجم عن القنابل العنقودية             ُ             وُيضـاف إىل ه    -   ٢٩٩
                                                                                                         ويتوقع مركز األمم املتحدة لتنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام أن ترتفع النسبة املئوية من األراضي الزراعية امللوثة 

                                ً          غري املنفجرة إىل بقاء املزارعني بعيداً عن                       وتؤدي الذخائر     .                      ُ                                 مـع حتديـد مواقع جديدة قُصفت بالقنابل العنقودية        
   ٧                                    وتنتشر الذخائر غري املنفجرة يف أكثر من   .                                      ً                    حقوهلم وعدم متكنهم من تقليم األشجار حتضرياً حملصول السنة التالية

 ً  اً      ً      جدوالً وهنر   ١٣٧   ِّ                           ً               ولوِّثت بالذخائر غري املنفجرة أيضاً ضفاف وقيعان    ).          ً      ً   كيلومتراً مربعاً  ٣٥ (                  يف املائة من املراعي 
                                               وعلمت اللجنة أن بعض املزارعني يريدون إعادة         .                                                             يف جـنوب لبـنان، ما يعرض حياة الرعاة واملزارعني للخطر          

                                                                                                                   استخدام أراضيهم بأي مثن، فيعمدون إىل إزالة الذخائر غري املنفجرة بأنفسهم بإضرام النار حوهلا رغم ما ينطوي                 
                                           ه املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء من أن تطهري      ُ                      وقد ذُكر يف موضع سابق ما قال  .                          عليه ذلك من أخطار واضحة  

  . )٢٦٩ (                                                             األراضي من هذه القنابل غري املنفجرة ضروري إلعادة بناء أسباب الرزق

     ١,٦  ُ                                    ً       ً  ُ                                                         وأُبلغت اللجنة أن قطاع السياحة سجل رقماً قياسياً قُبيل احلرب، وكان من املتوقع أن يزور البلد                  -   ٣٠٠
  ُ    وقُدر   .                                               يف املائة عن األشهر الستة األوىل من السنة          ٥٠                   دد السياح بنسبة                                              مليون سائح على مر السنة، وأن يزيد ع       

                                  يف املائة من العاملني يف قطاع         ١٥          وفقد حنو     .                                                                 الكسـب الفائـت يف هذا القطاع مببلغ يزيد على ملياري دوالر           
       بنحو                             ُ                                وظائفهم بسبب إغالق املطاعم، وقُدرت اخلسائر اإلمجالية يف هذا القطاع  )         عـامل  ٧     ٥٠٠   أي  (          املطـاعم   

  . )٢٧٠ (            مليون دوالر   ٢٣٠

   إذ  (                                                             فباإلضافة إىل األضرار اليت حلقت مبوانئ صور وصيدا واألوزاعي            .                               كما تعطلت أنشطة الصيد بشدة     -   ٣٠١
       صياد  ٥     ٠٠٠                      تشري التقديرات إىل وجود  (ُ  َّ               ُشلَّت حركة الصيد   )                                 قارب ومعها شبكات ولوازم الصيد    ٤٠٠  ِّ     دمِّـر   

       ُّ                                                        والتسرُّب النفطي الناجم عن تدمري اخلزانات يف اجلية، وأزمة الوقود،                 بسبب انعدام األمن  )                    غري قادرين على العمل
  . )٢٧١ (    ُّ                                                         وتعطُّل قنوات النقل والتصدير، واحلصار البحري الذي فرضته إسرائيل

                      يف املائة قبل احلرب إىل   ١٠- ٨                                                                   وبصفة أعم، تشري التقديرات األولوية إىل ارتفاع نسبة البطالة الوطنية من  -   ٣٠٢
        السياحة  (                                                                                     أن األشخاص العاملني يف القطاع غري الرمسي والعاملني يف الوظائف املومسية واملؤقتة                 كما  .            يف املائة    ٢٥

ّ                      ، الذين ُتقّدر نسبتهم بنحو       )                     والـزراعة واخلدمـات         ١٢٢     ٠٠٠              أي أكثر من     (                                يف املائة من جمموع العاملني         ١١        ُ  
  . )٢٧٢ (                              ، باتوا دون عمل منذ بداية احلرب )   شخص

                             ُ         ً                                      ة العامـة الرئيسية، قبل احلرب، ُتظهر حتسناً يف فترة السنة املمتدة من                                             وإذا كانـت املؤشـرات املالـي       -   ٣٠٣
                                                             ، فإن اخلسائر اليت حلقت باملالية العامة نتيجة اهلجوم اإلسرائيلي        ٢٠٠٦       يونيه   /             إىل حزيران      ٢٠٠٥       يونيه   /        حزيـران 

      وأبلغ   .  )٢٧٣ (     ائيلي                                ، مع مراعاة آثار احلصار اإلسر         ٢٠٠٦                               مليار دوالر حىت هناية عام          ١,٦             َّ              عـلى لبنان تقدَّر بنحو      
                                                                         ُ                                        جملـس اإلمناء واإلعمار اللجنة بأن التقديرات غري الرمسية لإلعمار، باالستناد إىل ما أُجري من تقييم حىت اآلن،                  

  . )٢٧٤ (              مليارات دوالر   ٣,٥             تصل اليوم إىل 
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   ات                                وستشمل هذه املهام مجيع الوزار      .                                                                    وأنشأت احلكومة اللبنانية نظام تنسيق شامل لعملية اإلنعاش املبكر         -   ٣٠٤
                     ويف هذا الصدد أنشئ      .                                                                                   والوكاالت احلكومية الرئيسية وكذلك املنظمات الدولية واحمللية مبشاركة القطاع اخلاص         

  . )٢٧٥ (                  صندوق لإلنعاش املبكر

       احلصـار  ) ب ( 

                      ً            وعلى النحو املذكور آنفاً، تعذر على   .                                                        ال شك يف أن احلصار زاد من حدة أثر النـزاع على اقتصاد لبنان -   ٣٠٥
ـ                                                                    وتفاقم هذا الوضع جراء ضخامة التسرب النفطي من معمل اجلية            .                         ة نشاطهم ألكثر من شهر                      الصـيادين ممارس

                                                   ومل يساهم استمرار احلصار اجلوي والبحري ألكثر من          .                                                       واسـتحالة اختاذ تدابري التنظيف العاجلة بسبب احلصار       
  .                ي الصيد والسياحة                                                      ً                   ثالثة أسابيع بعد هناية األعمال احلربية يف التخفيف ولو جزئياً من الضغط على قطاع

                   فعلى حنو ما ذكرت      .                                                                              وال ميكن أن يقتصر حتليل األثر االقتصادي للحصار على قطاعي الصيد والسياحة            -   ٣٠٦
  ،      (...)                مليون دوالر       ٣١٤           أغسطس حنو    /          يوليه وآب  /                                         بلغ االخنفاض يف حجم اإليرادات لشهري متوز       "               وزارة املالية   

     ٩٢٠        ُ                                                  اإلمجايل، وُيتوقع أن يصل حجم هذا االخنفاض إىل أكثر من                                          يف املائة من الناتج احمللي           ١,٤٤               أي ما يعادل    
            ً              ً                                                       وحده مقارنةً مبا كان متوقعاً قبل اندالع احلرب مع مراعاة فترة احلصار اليت                  ٢٠٠٦        يف عام       ...                ملـيون دوالر    
  . )٢٧٦ ( "           امتدت شهرين

                       دون نتيجة تعذر دخول                                                                                   وال يأخذ هذا الكسب الفائت يف االعتبار اخلسائر االقتصادية اليت تكبدها املتعه            -   ٣٠٧
                  ُ                                                فعلى سبيل املثال، أُبلغت اللجنة، لدى تقدير األثر اإلمجايل على            .                                                 سـفن الشحن املوانئ اللبنانية لتفريغ بضائعها      

                       ً                                                        ُ                                       االقتصاد، بأنه ال بد أيضاً من مراعاة تكاليف التأخري اإلضافية اليت تكبدهتا السفن اليت مل ُيسمح هلا بدخول املياه                   
                                                                                         نة مقتنعة بأن مجيع هذه اخلسائر هي نتائج اقتصادية ومالية مباشرة للحصار جيب أخذها يف                واللج  .  )٢٧٧ (           اللبنانـية 

                                                                                                    االعتبار لتحديد التزام إسرائيل بتكاليف اإلصالح والتعويض الناشئة عن طريقة فرض احلصار اليت اتسمت بانعدام   
  .                   يف املرونة ال ضرورة له

  اإلسكان-٧

ُ         ً                                       تضررت جزئياً أو ُدمرت كلياً، ستكون عملية اإلعمار والتعويض قضية     ً                          نظراً لعدد الوحدات السكنية اليت -   ٣٠٨     ً            
   .                                                                    رئيسية خالل األشهر بل السنوات القادمة وستتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة

                                                                                                           وعلمـت اللجـنة أن احلكومة اللبنانية تعتزم توفري عدد من الوحدات السكنية املسبقة الصنع، وهو أمر                  -   ٣٠٩
                                    هذا ومع اقتراب فصل الشتاء توجد حاجة   .  )٢٧٨ (                                  توفري حلول مستدامة إلسكان املتضررينُ                 ً    ُيخشى أن يؤثر سلباً يف

   .                                                                                      ً     حقيقية ملساعدة الناس على جتهيز منازهلم ملواجهة فصل الشتاء وإجياد سكن الئق للذين مل جيدوا سكناً بعد

ُ                 تلف الُنُهج املتبعة يف                                                                                           وباإلضـافة إىل ذلـك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي ميكن أن ينشأ عن خم                -   ٣١٠  ُ      
           وعالوة على    .                                             بعض القرى دون غريها قد يكون مبثابة متييز          )٢٧٩ (              البلدان املاحنة   "    تبين "         ذلك أن     .                عملـية اإلعمار  

  .                                         ً                                                    ذلك، من املرجح أن يظهر ازدواج يف العمل نظراً لعدد املنظمات واإلدارات احلكومية العاملة يف جمال اإلعمار
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ِ                                                          تلف اجلهات املشاِركة يف إعمار الوحدات السكنية، إذ يرفض بعض الناس                                      ومن الضروري أن تتعاون خم     -   ٣١١               
                                                                                                            أعمـال اإلصالح اليت تقوم هبا املنظمات غري احلكومية خشية استبعادهم من التعويضات اليت وعدت هبا البلدان                 

               ب على اعتماد                                                                     وهلذا السبب اتفقت اجلهات الرئيسية يف جنوب لبنان مع جملس اجلنو            .                           املتربعة واحلكومة اللبنانية  
                                                وستكون هذه املبادئ التوجيهية ميزة أساسية يف         .  )٢٨٠ (                            َّ              ً                مبادئ توجيهية لسري العمل املقرَّر تنفيذه تالفياً لالزدواج       

ُ                                      حتديد األولويات وتيسري العملية وضمان ُحسن إعمال احلق يف السكن الالئق دومنا متييز                                   .  

                       ً     فقد التقت اللجنة أفراداً      .                       باختالف املناطق املعنية                                         ً     ً          وفـيما يتعلق بالتعويض، خيتلف الوضع اختالفاً كبرياً          -   ٣١٢
                        ً                                                                                       أبلغوها أهنم تلقوا تعويضاً من حزب اهللا يف شكل مبلغ نقدي يف أغلب األحيان لتمكينهم من دفع اإلجيار وشراء                   

  م                                                       وشكا أغلبية الناس من أن احلكومة اللبنانية مل تقد          .  )٢٨١ (                            ً      وقال آخرون إهنم مل يتلقوا شيئاً       .                   األثاث يف مبىن آخر   
                                        إال أن اللجنة تود التذكري بأن عدم التمييز   .                                             وميكن تعليل ذلك حبجم العمل الذي يلزم القيام به  .        ً        هلم شيئاً حىت اآلن

  .                          يف التعويض مسألة حامسة األمهية

                                                                                                         وفيما يتعلق بكل من اإلعمار والتعويض، ستثور مسألة قانونية مركزية هي الوضع القانوين املشكوك فيه                -   ٣١٣
                                                    ً                                    نازل واملباين التجارية، وخباصة يف اجلنوب الذي مل يكن خاضعاً ألي إشراف حكومي لسنوات                                للعديـد مـن امل    

                     ً                                                                                وقد يكون الوقت مناسباً لكي تعتمد البلديات خطط تنظيم حضري لكل قرية بغية ضمان أمن احليازة                  .        عديـدة 
                            ، جيب مراعاة حالة األرامل                      وباإلضافة إىل ذلك    .   ُ                ً                                   وأُبلغت اللجنة أيضاً أن الوضع مماثل يف جنوب بريوت          .        القانوين

                                                  وينبغي وضع آليات لضمان التشاور واملشاركة على النحو   .                                               اليت قد ختتلف حقوقهن يف امللكية عن حقوق الرجال    
                                                                    وينبغي أن تكون إجراءات التعويض عادلة ومناسبة التوقيت ومتاحة           .                                          املناسـب يف القـرارات املتعلقة باإلعمار      

                                                         ويف إطار عودة الناس إىل ديارهم وتعويضهم بصفة عامة،           .               سن ونوع اجلنس                                       بسـهولة وجمانية ومراعية لعاملي ال     
                                ، وينبغي إيالء العناية ملعايري      )٢٨٢ (                                                                                ينبغي احترام مجيع معايري حقوق اإلنسان املناسبة املتعلقة باحلق يف السكن الالئق           

  . )٢٨٣ (                                     حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالرد والتعويض

                                   ات القانون اإلنساين الدويل وقانون                                       االسـتنتاجات فيما يتعلق بانتهاك     -    باء 
                           حقوق اإلنسان والقانون الدويل

      يوليه  /     متوز  ١٢                                   إن األعمال القتالية اليت جرت ما بني     :                                                  خلصت اللجنة من حتقيقها إىل االستنتاجات التالية       -   ٣١٤
          وقانون            ً      ً      ً                                                        متثل نزاعاً مسلحاً دولياً تنطبق عليه قواعد القانون اإلنساين الدويل العريف               ٢٠٠٦         أغسـطس    /     آب   ١٤ و

  .           حقوق اإلنسان

                     ً  ، بوجه عام، كان غائباً  )           شرط مارتنس  (                                                                   وتؤكـد اللجنة أن احترام مبدأ اإلنسانية واالعتبارات اإلنسانية           -   ٣١٥
  .             أثناء النـزاع

                                    فاهلجمات على املدنيني وتدمري املنازل       .                                                              وال ميكن أن يربر مبدأ الضرورة العسكرية كل هجوم أو تدمري           -   ٣١٦
         ويف حاالت    .                                                                             ئس واملساجد واحملالت التجارية وما شابه ذلك ال يساهم عادة يف هزمية العدو                                 غـري املأهولة والكنا   

  . )٢٨٤ (                        اإلجراءات العسكرية املتخذة  "                 الضرورة العسكرية "                  عديدة، مل يربر عنصر 
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                                                                                                      وتـرى اللجنة أن ما عمدت إليه قوات الدفاع اإلسرائيلية من استخدام مفرط وعشوائي وغري متناسب                 -   ٣١٧
                                                                                          وز احلجج املعقولة للضرورة العسكرية وملبدأ التناسب، ومل مييز بني األعيان املدنية واألهداف العسكرية،           للقوة يتجا

   .                ً      ً                       ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون اإلنساين الدويل

  ئ  ُ                                                                        ً     ً                               وُتظهر الطريقة اليت أدارت هبا قوات الدفاع اإلسرائيلية األعمال القتالية امتناعاً عاماً عن احترام املباد               -   ٣١٨
        ومعاملة   .                                                           فإسرائيل مل حتترم التزامها بالتمييز بني املدنيني واملقاتلني        .                                            األساسـية الـناظمة لسري املنازعات املسلحة      

                    ً                                                                             املدنيني بصفتهم أهدافاً عسكرية مشروعة ألهنم من أصدقاء أو أقرباء أو أنصار حزب اهللا يتجاوز أي تفسري قانوين 
                    ومعاملة مجيع أعضاء     .                                             انون اإلنساين الدويل والتزامات حقوق اإلنسان                               ً      ً           ملـبدأ التمييز ويشكل انتهاكاً واضحاً للق      

             وباإلضافة إىل    .                                   يفضي إىل تفسري غري مقبول للقانون       "         اإلرهابيني "                                              حـزب سياسي رمسي أو املنتسبني إليه معاملة         
       زب، من                                                                                          ذلـك، فإن اهلجمات املقصودة على منازل أسر مقاتلي حزب اهللا أو أصدقائهم أو أقارهبم أو أعضاء احل   

   .                                                          دون املقاتلني، خيالف القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

ُ  ِّ                                                                وال ُيعـبِّر عدد املنازل واملباين السكنية اليت ُدمِّرت يف جنوب لبنان ويف جنوب بريوت عن تطبيق سليم                   -   ٣١٩                                 ِّ   ُ   
           ً           شكل انتهاكاً للقانون                                                   فاالستهداف املقصود والعشوائي للمنازل املدنية ي       .                                     ملـبدأي الضرورة العسكرية والتناسب    

   .                                            اإلنساين الدويل وااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان

                                                                                               ومجـيع اهلجمـات عـلى البىن األساسية املدنية، مبا فيها الطرق واجلسور واملطار واملوانئ ومرافق املياه        -   ٣٢٠
                    اجلنوب، حىت يف حالة                                                                                            واملعـامل واملـزارع واحملالت التجارية، وال سيما يف املناطق البعيدة عن االشتباكات يف               

                                                                                         ، ال ميكن تربيرها بأي حال من األحوال باسم الضرورة العسكرية وكانت غري متناسبة مع                "                االستخدام املزدوج  "
                        ً                                                     وتشكل هذه اهلجمات انتهاكاً اللتزامات إسرائيل مبوجب القانون اإلنساين الدويل            .                             امليزة العسكرية اليت حققتها   

  .           عيان املدنية                               بالتمييز بني األهداف العسكرية واأل

  .                                                                     َّ                      أما اهلجوم على معمل اجلية لتوليد الكهرباء فقد أدى إىل تسرب نفطي هائل لوَّث معظم الساحل اللبناين -   ٣٢١
                                                                       ً                                        ويشـكل امتـناع قوات الدفاع اإلسرائيلية عن اختاذ تدابري التحوط الالزمة انتهاكاً اللتزامات إسرائيل مبوجب                

         وأحلق هذا   .                                                        وقانون حقوق اإلنسان حبماية البيئة الطبيعية واحلق يف الصحة                                   القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل
        ُ                                                   األثري املُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العاملي، وشكل          )     جبيل (                       ً                   اهلجوم، بوجه خاص، أضراراً مبوقع بيبلوس       

  .            ً                    بذلك انتهاكاً لاللتزام الدويل نفسه

          ً                         ً                         ل استخداماً غري متناسب للقوة وانتهاكاً اللتزامات إسرائيل                                           ً    َّ      وكان استهداف القوافل املدنية عشوائياً ومثَّ      -   ٣٢٢
  .                                                    مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

                                                                                                            وارتكبت قوات الدفاع اإلسرائيلية، باستهدافها لسيارات اإلسعاف واملوظفني الذين كانوا يؤدون أنشطتهم وهم              -   ٣٢٣
                                                                                  ئهم للصليب األمحر اللبناين والدفاع املدين، وهبجماهتا املباشرة على املرافق الطبية                                               حيملون عالمات واضحة تدل على انتما     

  .                                      ً     ً                                         واألضرار اجلانبية اليت أحلقتها هبا، انتهاكاً خطرياً للقانون اإلنساين الدويل العريف منه والتعاهدي

                     جتاوزت شرطي التمييز                                                                                  أما اهلجمات املقصودة على أماكن العبادة والكنائس واملساجد فلم تكن مربرة و            -   ٣٢٤
  .                      َّ          ً     ً                                       والضرورة العسكرية، وشكَّلت انتهاكاً خطرياً لاللتزامات مبوجب القانون اإلنساين الدويل
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                                                   ُ                                                    وأحلقت هجمات قوات الدفاع اإلسرائيلية يف جوار املواقع املُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العاملي               -   ٣٢٥
                                                           بعلبك وصور، وكذلك يف مواقع ذات أمهية تارخيية لسكان                ً                                             أضراراً مبمتلكات حممية، وال سيما املواقع األثرية يف       

                                                           وتنتهك هذه اهلجمات التزام إسرائيل مبوجب القانون اإلنساين الدويل   .                                      لبنان، مثل مشعة واخليام وتبنني وبنت جبيل
                واألثرية اليت                                                                                                          باختـاذ تدابري التحوط الالزمة لتاليف إحلاق أضرار مباشرة أو غري مباشرة باملواقع الثقافية والتارخيية              

  .                تتمتع حبماية خاصة

                                                                                                         وفـيما يتعلق باالستهداف املباشر للمدارس، مل جتد اللجنة أي دليل على ما ميكن أن حيققه اهلجوم على                   -   ٣٢٦
                             ً      ً                                ولذلك تشكل هذه اهلجمات انتهاكاً جسيماً لاللتزامات مبوجب القانون           .                                     هذه املباين من مسامهة عسكرية فعالة     

  .           حقوق اإلنسان                    اإلنساين الدويل وقانون 

                                                                                                         ومتـثل أعمـال التخريب اليت قامت هبا قوات الدفاع اإلسرائيلية ضد املنازل واملدارس واملواقع الدينية                 -   ٣٢٧
  .       ً     ً                                         انتهاكاً خاصاً حلقوق حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

                     ء منازهلم فكانت غري                                                                                     أما اإلنذارات اليت وجهتها قوات الدفاع اإلسرائيلية إىل املدنيني حلملهم على إخال            -   ٣٢٨
   ُ                   ومل ُيحترم مبدأ التحوط   .                                                         ً فقد هوجم املدنيون عندما فعلوا ذلك وكان اإلخالء غري ممكن عملياً  .                 فعالة إىل حد بعيد

                                                          وال يفي استخدام مناشري اإلنذار ذات الطابع الدعائي بااللتزامات   .                                                الـرامي إىل استثناء املدنيني من آثار النـزاع      
  .       الدويل                   مبوجب القانون اإلنساين

                                                                                                       أمـا اهلجمات املباشرة اليت شنتها قوات الدفاع اإلسرائيلية على مواقع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان           -   ٣٢٩
                       ً      ً   ومتثل هذه اهلجمات انتهاكاً واضحاً   .                                                        فريق املراقبني يف لبنان فال ميكن تربيرها حبجة الضرورة العسكرية  )/         اليونيفيل (

  .       الدويل                             للقانون الدويل وللقانون اإلنساين

                   ويف الوقت نفسه، تشري   .           إلطالق النار  "      كدروع "                                       ً       وتوجد بعض األدلة على استخدام حزب اهللا مدناً وقرى  -   ٣٣٠
                 ً              ومل جتد اللجنة دليالً على استخدام   .                                                                 األدلة إىل حدوث هذا االستخدام بعد أن غادر معظم السكان املدنيني املنطقة

                                                               تعمد استخدام حزب اهللا مواقع اليونيفيل وفريق املراقبني يف                               ولكن توجد أدلة على      ".      ً       دروعاً بشرية  "           حـزب اهللا    
  .                       لبنان كدروع إلطالق صوارخيه

                                                                                                      وخلصت اللجنة مما تقدم برأي واضح هو أن اهلجمات املقصودة والفتاكة على املدنيني واألعيان املدنية،                -   ٣٣١
                                      حملمية، واألشياء الالزمة ملعيشة السكان                                                                                 مبـا يف ذلـك املمتلكات الدينية احملمية، واملمتلكات الثقافية والتارخيية ا           

                                                                                                              املدنيني؛ واألضرار اجلانبية اليت حلقت باملمتلكات الثقافية والتارخيية احملمية؛ واهلجمات على األفراد احملميني، مبن              
                                                                                                              فـيهم العـاملون يف الصـليب األمحر اللبناين والدفاع املدين؛ والطابع العشوائي وغري املتناسب هلذه اهلجمات؛                 

                                                                                                             ستهداف املقصود للمدنيني الفارين؛ والتدمري اجلائر وبدون مربر للممتلكات املدنية والبىن التحتية املدنية من                 واال
  .                                              ُ                    دون حتقيق ميزة عسكرية واضحة ال لبس فيها، كل هذا ُيعد مبثابة عقاب مجاعي

           يف السجون                                                                                 أمـا اخـتطاف املدنـيني مـن األراضي اللبنانية ونقلهم واحتجازهم بصورة غري مشروعة       -   ٣٣٢
                                                                                                                   اإلسرائيلية، مبا يف ذلك تعريضهم ملعاملة قاسية ومهينة وال إنسانية إمنا خيالف القانون اإلنساين الدويل والتزامات                

  .           حقوق اإلنسان
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                                                                                                    ويشـكل التشـريد القسري لقرابة مليون شخص داخل لبنان وخارجه كنتيجة مباشرة أو غري مباشرة                 -   ٣٣٣
                                                                   ً            املمتلكات والبىن التحتية املدنية وما نشأ عنها من هتديدات وخماوف، انتهاكاً                                             للهجمات العشوائية على املدنيني و    

  .                          للقانون الدويل وحلقوق اإلنسان

                                                                                                   وتشـكل احليلولة دون وصول املساعدة اإلنسانية حبرية ودون انقطاع للسكان املدنيني احملتاجني إليها،               -   ٣٣٤
        ً      ً                                     انتهاكاً جسيماً لاللتزامات الناشئة عن القانون                                                                   وكذلـك فرض قيود غري ضرورية على حركة القوافل اإلنسانية         

  .                                                                                   اإلنساين الدويل بإتاحة احلصول على املساعدات اإلنسانية وتوفري ضمانات أمنية لتوزيعها بفعالية

                                                                                                                       وكان للحصار الذي ضربته إسرائيل على املطار واملوانئ اللبنانية أثر كبري على حياة الناس والبيئة وعلى االقتصاد                  -   ٣٣٥
               لذلك ميثل هذا     .                                                                                              فقد ترتبت عليه معاناة شديدة للسكان املدنيني وأضرار حلقت بالبيئة وخسائر اقتصادية ضخمة              .   اين     اللبن

  .             ً                                                                       احلصار انتهاكاً للمبادئ األساسية للقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

                                               ه يعترب غري مشروع يف حد ذاته مبوجب القانون                    ُ                                                  ومـا مـن سالح ُيعرف أن قوات الدفاع اإلسرائيلية استخدمت           -   ٣٣٦
  .                                  ُ                                                               اإلنساين الدويل، إال أن الطريقة اليت اسُتخدمت هبا هذه األسلحة تثري أسئلة فيما يتعلق مببدأي التمييز والتناسب

                                                                              ً                            ومل حيقق استخدام قوات الدفاع اإلسرائيلية للذخائر العنقودية ميزة عسكرية وكان خمالفاً ملبدأي التمييز               -   ٣٣٧
                             ً                                                         وكان استخدام هذه الذخائر جزءاً من استهداف واسع النطاق ومنهجي للمدنيني وممتلكاهتم، ما سبب   .         والتناسب

                                              ويشري استخدام هذه الذخائر على نطاق واسع، وخباصة   .                                                     معاناة شديدة وأوقع القتلى واجلرحى أثناء الرتاع وبعده  
  .                                    ع اإلسرائيلية فعلت ذلك وفق خطة مدروسة                                    األخرية من النـزاع، إىل أن قوات الدفا  ٧٢              يف الساعات ال  

ُ                                                           أمـا الطـابع الواسع االنتشار واملنهجي للرسائل اليت ُوجهت إىل اللبنانيني، وتوقيت وطريقة نقل هذه                 -   ٣٣٨                                               
                                                                                                        الرسـائل والـلهجة التحريضـية املستخدمة فيها، إمنا يشي بأن املقصود هبا كان التحريض على العنف الطائفي         

     ً                                                   ً     ونظراً خلصوصية السياق السياسي يف لبنان، تعد هذه األعمال تدخالً ال   .              ارهتما يف لبنان                       واالضطراب األهلي أو إث   
  .                                   مربر لـه يف الشؤون الداخلية اللبنانية

                                                                                          وقد صيغت استنتاجات اللجنة املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان من زاوية نظر عامة هليئة تقصي حقائق  -   ٣٣٩
                                                 وهلذا الغرض، ميكن التصدي ملسألة انتهاكات حقوق         .          ق اإلنسان                                              ولـيس من وجهة نظر هيئة مكلفة برصد حقو        

                                                                                  احلاالت اخلاصة املتعلقة بأفراد حمددي اهلوية واحلاالت العامة الشاملة لفئة كبرية من            :                           اإلنسـان مـن زاوييت نظر     
  .                        الضحايا أو جلزء من السكان

                                   ذات طابع عام، آخذة يف اعتبارها                                                                          وقد نظرت اللجنة أثناء حتقيقها يف حوادث فردية خمتلفة ويف حاالت             -   ٣٤٠
  :                                                     وعلى هذا األساس تصنف اللجنة تقييمها القانوين على مستويني  .                                     الوضع يف لبنان يف مرحلة ما بعد النـزاع

                                                                                           يف بعـض احلـاالت اليت كانت فيها اهلجمات على املدنيني أو ممتلكاهتم مباشرة ومقصودة، ويف                  ) أ ( 
                                                       دنيني ونقلهم واحتجازهم يف إسرائيل، ميكن القول حبدوث انتهاك                                           احلـاالت الـيت حدثت فيها عمليات اختطاف مل     

                               وعالوة على ذلك، تشكل هذه اهلجمات   .                                                                  للحق يف احلياة، وللحق يف التملك، وحلظر املعاملة القاسية واملذلة واملهينة
ُ               ُيشتبه يف أهنم      (                                                                                                املقصودة على املدنيني يف حقيقة األمر عمليات إعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء ألفراد             
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      احلق يف  (   ُ                   ً                              وال ُيعد هذا فقط انتهاكاً للحقوق األساسية هلؤالء األشخاص    ).                                        إرهابـيون أعداء أو يوصفون هبذه الصفة    
              ً                ً                       وإمنا يشكل أيضاً ممارسة سلبية جداً تقوم هبا دولة،           )                                                              احلياة واحلق يف األمن الشخصي واحملاكمة العادلة وعدم التمييز        

               َّ                                  وهذه مسألة يوجَّه نظر اجملتمع الدويل إليها بوجه خاص؛  .                       قافة القانونية املعاصرة        ً      ً       وختل إخالالً شديداً بالث

                                                                                                  ويف إطار عام، تثور قضايا انتهاك احلق يف احلياة، واحلق يف التعليم، واحلق يف التملك، واحلق يف                   ) ب ( 
                     التمتع مبستوى معيشي                       ، وحق كل فرد يف       )         دون قيود  (                                                              بيئة صحية، وحق املرء يف العودة إىل دياره طواعية وبأمان           

ٍ                                                                الئق لـه وألفراد أسرته مبا يف ذلك التمتع مبستوى كاٍف من املأكل وامللبس واملسكن، وحق كل فرد يف التمتع                                                                 
  .                       بشروط عمل عادلة ومواتية

  موضوع املسؤولية الدولية-جيم 

                       ترتبة على إسرائيل مبوجب                    املسؤولية الدولية امل  )  أ   : (                                           تالحظ اللجنة أن النـزاع يشري مسألتني وجيهتني مها -   ٣٤١
                                      مسؤولية األفراد عن االنتهاكات اخلطرية       )  ب (                                                                 القانون الدويل والقانون اإلنسان الدويل وقانون حقوق اإلنسان، و        

  .                                 للقانون اإلنسان الدويل وحلقوق اإلنسان

              سرائيلية أدت            ً                                                                                  ويظهر جلياً من مجيع الوقائع وحتليلها القانوين أن األعمال اليت قامت هبا قوات الدفاع اإل               -   ٣٤٢
                                                                                                            إىل وفـيات وإصـابات بني املدنيني؛ وإىل تدمري ممتلكات مدنية وأعيان حممية واإلضرار هبا؛ وإىل إحلاق خسائر                  

                             ويف بعض احلاالت، مثل اهلجمات       .                                                                            مباشرة وأضرار وإصابات حلكومة لبنان وشعبها، مبا يف ذلك األضرار البيئية          
                                                           نية، واهلجمات على سيارات اإلسعاف التابعة للصليب األمحر واألعيان                                     املقصودة على املدنيني وعلى املمتلكات املد

                                                                                                           احملمـية األخرى، واالستخدام العشوائي للذخائر العنقودية، ميكن وصف االنتهاكات اليت ارتكبها قوات الدفاع              
  .                                                                اإلسرائيلية بأهنا انتهاكات خطرية لقوانني وأعراف احلرب وبأهنا جرائم حرب

                                                       إذ توجد أدلة كثرية على استخدام القنابل العنقودية          .                            خائر العنقودية بطابع خاص                        وتتسـم مسـألة الذ     -   ٣٤٣
     فعلى   .         ً        ً                                                                                     استخداماً عشوائياً وعلى نثر القنيبالت يف مدن وقرى عديدة ويف مساحات واسعة من األراضي الزراعية              

  .                       وبنت جبيل والصواين                                                                                           سبيل املثال، توجد أدلة على االستهداف املباشر لتبنني والنبطية وحيمر وعني إبل ويارون            
                                                                                                                ويصـعب بوجـه خـاص تربير تركيز اهلجمات بالقنابل العنقودية على املنطقة الواقعة إىل مشال هنر الليطاين يف                   

                                                                                             األخـرية من النـزاع، ذلك أن هذه املنطقة تقع خارج مدى وصول صواريخ الكاتيوشيا إىل                  ٧٢                 السـاعات ال      
                                                          ويتجاوز نطاق استخدام قوات الدفاع اإلسرائيلية للذخائر         .     خصبة                        إال أهنا منطقة زراعية       .                      أهدافهـا يف إسرائيل   

   .                                                                             العنقودية ما هو مطلوب لشل حركة أعدائها ويشري باألحرى إىل استخدام عقايب هلذا السالح

                                                                                                      لقد انتهكت إسرائيل التزاماهتا مبوجب القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان،              -   ٣٤٤
                                                           ً            وجيدر بالتذكري أن التزام الدولة املسؤولة عن عمل غري مشروع دولياً             .                             موضوع مسؤوليتها الدولية              ولذلك يثور 

                                                                                                              بوضـع حد لذلك العمل هو التزام ثابت يف القانون الدويل العام، وقد أكدت حمكمة العدل الدولية، يف عدد من               
  . )٢٨٥ (                          املناسبات، وجود ذلك االلتزام

                                                               رائيلية أن حتترم يف مجيع األوقات القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان            ً               وكان مطلوباً من احلكومة اإلس -   ٣٤٥
                                                             ومل تكن هذه االنتهاكات جمرد انتهاكات ارتكبها أفراد قوات           .                                                وأن تفـرض هـذا االحترام على قواهتا املسلحة        
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     قادة                                         وتدل على ذلك تصرحيات صادرة عن كبار ال      .                               ً                              الدفـاع اإلسـرائيلية بـل كانت جزءاً من خطة أو سياسة           
   ".                          مىت دخلت لبنان فكل شيء مباح " و  "                سنة إىل الوراء  ٢٠            سنعيد لبنان    : "               العسكريني من مثل

        ّ         ً      ومن املسلّم به أيضاً أن   .                                                                        ً وختضع إدارة العمليات العسكرية جملموعة من القواعد القانونية املعترف هبا عاملياً -   ٣٤٦
                            وعلى حنو ما أكدته مفوضة األمم   .  )٢٨٦ (          ائية فردية                                                      االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل تستتبع مسؤولية جن

                                                                        قد يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية حىت من يعتقد، عن حق أو              "                                  املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان،      
      ُ                   عندما ُتنتهك االلتزامات      : "            وتضيف قائلة    ".                                                                   بـاطل، أن نضـاله نضال عادل وقضيته تستحق الكفاح من أجلها           

                                                                               شرة األعمال القتالية جيوز أن يستتبع ذلك مسؤولية جنائية شخصية، وخاصة يف حالة الذين                       القانونية اليت تنظم مبا
  . )٢٨٧ ( "                             يشغلون مراكز القيادة والسيطرة

                           ً                                                                      ويف هذا الصدد، ميكن القول أوالً إن االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف وبروتوكوهلا اإلضايف األول               -   ٣٤٧
    ً                              ً                               انياً، ينص القانون الدويل العريف أيضاً على املسؤولية اجلنائية          ث  .                                              تشـكل جـرائم حرب وتستتبع مسؤولية فردية       

                                                                                                            الفـردية عـن هذه االنتهاكات وعن انتهاكات قوانني احلرب وأعرافها وغريها من االنتهاكات اخلطرية للقانون                
      ً   ي أيضاً       ً                 ً                                                                  ثالثاً، جيب التأكيد أيضاً على أن انتهاكات عدد من حقوق اإلنسان األساسية تستتبع ه               .              اإلنساين الدويل 

              ويتضمن تقرير    .                                                                                            مسـؤولية فـردية مبقتضى صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة والقانون اإلنساين العريف             
                                                                                                        اللجـنة دالئل كثرية على تصرفات تشكل انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدول وحلقوق اإلنسان ميكن أن                

                   ُ                               إسرائيل بوضع حد ملا ُيرتكب من انتهاكات خطرية                           ً              ويستتبع ذلك التزاماً يقع على        .                             تترتب عليها مسؤولية فردية   
                                ويف هذا الصدد، يتحمل اجملتمع الدويل   .                                                             ً للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان ومالحقة املسؤولني عنها قضائياً

  .    ً             جزءاً من املسؤولية

               لضحايا ومساءلة                                                                          ومن املهم أن يواصل جملس حقوق اإلنسان االهتمام وبذل اجلهود لضمان حتقيق العدالة ل -   ٣٤٨
  .                                                                                              اجلناة عن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، وإال فلن يتم وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب

  التوصيات-     ً رابعا  

  :                                                    تقدم جلنة التحقيق إىل جملس حقوق اإلنسان التوصيات التالية -   ٣٤٩

                         املساعدة اإلنسانية واإلعمار

                                                                   لبنان وآثاره على اللبنانيني، وال سيما يف اجلنوب، ينبغي جمللس               ً                      نظـراً لعواقب النـزاع يف      ) أ ( 
  .                                                                                                      حقـوق اإلنسان أن يشجع املبادرات ويدعو إىل حشد جهود اجملتمع الدويل من أجل مساعدة لبنان وشعبه                

                                                                                                         وينـبغي للمجلس أن ينظر يف إمكانية تشجيع األجهزة والوكاالت واملؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة               
        ً                                                                                            لعمل معاً يف إطار برنامج شامل ومنسق للتعاون مع احلكومة اللبنانية هبدف حتسني األوضاع املعيشية،                     على ا 

                                                             ً     ً                   وال سيما يف جنوب لبنان، حبيث يتسىن للسكان املدنيني أن يتمتعوا متتعاً كامالً حبقوقهم اإلنسانية؛

                للتربية والعلم                       منظمة األمم املتحدة     (                                                   ينـبغي لـلمجلس أن يشجع منظومة حقوق اإلنسان            ) ب ( 
                                                                               ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة  )        اليونسكو (         والثقافة 
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                                              ، ومؤسسات بريتون وودز، يف ما تقوم به من         )                         ، ومنظمة الصحة العاملية    )         اليونيسيف (                         األمـم املتحدة للطفولة     
                                                             واختاذ إجراءات دقيقة وملموسة، تشمل توفري اخلربة املهنية                                                      برامج ومشاريع متعددة القطاعات، على تشجيع     

                                                                                                              والفنية يف جهود اإلعمار الضرورية، مثل تشييد املباين واجلسور، وتطهري املناطق املوبوءة بالذخائر العنقودية،              
  ؛ )      بيبلوس (                             وتنظيف البيئة واملواقع األثرية 

                                      إىل إجراء تقييم للمساعدة اإلنسانية اليت                                                      ينبغي للمجلس أن يدعو األمني العام لألمم املتحدة           ) ج ( 
                                                                                                  تقدمها منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات اإلنسانية والغوثية للمدنيني يف لبنان بغية تعزيز حق املدنيني 

                         وينبغي أن يكون اإلجراء      .                                                                            يف احلصـول الفوري وغري احملدود على املساعدة اإلنسانية يف املنازعات املسلحة           
     ً                 جزءاً من هذا التقييم؛  "              إجراء املوافقة "                                     طار عن حركة البضائع وإجراء اإلخطار أو          اخلاص باإلخ

                                                                                        ينبغي للمجلس أن يدعو إىل تعبئة اخلربة املهنية والفنية الالزمة للتعامل مع الكارثة البيئية اليت   ) د ( 
                       ك نظام اتفاقية برشلونة                            ومن املفيد يف هذا السياق إشرا  .                                                   أصابت البيئة البحرية على الساحل اللبناين وما بعده  

                                                                                            حلماية البحر األبيض املتوسط من التلوث واملركز اإلقليمي لالستجابة يف حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث 
                                                         البحري يف منطقة البحر األبيض املتوسط الذي يقع مقره يف مالطة؛

                      سيما إلنعاش لبنان وقبل                                                              ينبغي للمجلس أن يضع إجراء متابعة للتدابري اليت يتعني اختاذها، وال     ) ه ( 
                                                     كل شيء لتعويض الضحايا من بني السكان املدنيني اللبنانيني؛

  )      األطفال (                اجملموعات الضعيفة 

                 وينبغي للمؤسسات    .                                                                    ينبغي للمجلس أن يويل اهتمامه ملصري األطفال ضحايا النـزاع املسلح           ) و ( 
                                           ساعدة فعالة للحكومة اللبنانية يف تنفيذ                                                  ً                        الوطنية والوكاالت الدولية املتخصصة أن تعمل معاً من أجل تقدمي م          

                                                                                 الربامج الصحية ومشاريع إعادة التأهيل ومبادرات توفري الرعاية الصحية النفسية لألطفال؛

                            احترام القانون اإلنساين الدويل

                                                                                        ينبغي للمجلس أن يشجع مجيع أطراف املنازعات، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة غري احلكومية                ) ز ( 
                                             القانون اإلنساين الدويل وأن يرصد التزامها بذلك؛  "          ان احترام          احترام وضم "    على 

                                                                                          مـن أجـل حتديد املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان، ينبغي إجراء مزيد من التحقيق                 ) ح ( 
                                                                                                 القـانوين يف بعض جوانب تصرفات قوات الدفاع اإلسرائيلية، وذلك بتعاون كامل من الضحايا واجلناة على       

         حد سواء؛

                                                             ً                        لمجلس أن يضع إجراء متابعة لرصد حالة حقوق اإلنسان يف لبنان، آخذاً يف اعتباره                      ينبغي ل   ) ط ( 
                                            االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير؛
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       األسلحة

                                                                                 ينبغي للمجلس أن يبادر إىل تشجيع اختاذ إجراءات عاجلة من أجل إدراج الذخائر العنقودية   ) ي ( 
                                                   وينبغي للمجلس أن يطلب من اهليئات الدولية ذات          .          ون الدويل                                          يف قائمـة األسـلحة احملظورة مبوجب القان       

                                                                                                             الصلة، مبا يف ذلك اجتماعات الدول األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن                 
                                                                                                      اعتـبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، ويف اتفاقية حظر استعمال وتكديس ونقل األلغام املضادة لألفراد        

                                                                   ُ                  مري تلك األلغام، أن تتصدى ملسألة مشروعية بعض األسلحة، وخباصة األسلحة اليت ُتستخدم ضد السكان    وتد
                ً        ً                                               املدنيني استخداماً عشوائياً، مبا فيها األسلحة اليت تستخدم اليورانيوم املنضب؛

   حة                                         ً                                                 ينبغي مواصلة البحوث العلمية اجلارية حالياً يف لبنان ويف اخلارج بشأن آثار بعض األسل               ) ك ( 
                                                                   ذلك أن نتائج هذه البحوث ستكون حامسة يف حبث مدى مشروعية بعض              .                             الـيت استخدمت خالل النـزاع    

                                                     وينبغي للمجلس أن يشجع هذه اجلهود وأن يتابع ما           .                                 على ضوء القانون اإلنساين الدويل      "               األسلحة اجلديدة  "
                يطرأ من تطورات؛

                                       ى الفور لقوة األمم املتحدة يف لبنان                                                  ِّ              ينبغي للمجلس أن يطلب من إسرائيل بقوة أن تسلِّم عل           ) ل ( 
                                     َّ                                                  وللحكومة اللبنانية معلومات كاملة ومفصَّلة عن استخدام الذخائر العنقودية وعن مجيع إحداثيات   )          اليونيفيل (

                       ُ                                                                         مواقـع هذه الذخائر اليت أُطلقت يف لبنان وذلك للتمكني يف الوقت املناسب من إزالة الذخائر غري املنفجرة،   
                                                                               وفيات وإصابات، وإتاحة عودة املشردين إىل جمتمعاهتم احمللية واستئناف حياهتم                                    وتفـادي اسـتمرار حدوث    

                               االجتماعية واالقتصادية الطبيعية؛

                                                 معاجلة انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان

                                                                                           مـن املهم تناول وتشجيع الوسائل القانونية املتاحة لألفراد لالنتصاف من انتهاكات حقوق               ) م ( 
                                                                   وهذه مسألة ملحة بالنسبة ملناطق وبلدان معينة ال تشملها آليات            .                                     والقانون اإلنساين أثناء املنازعات          اإلنسان

                                                                             ومرة أخرى تثور هنا مسألة الشكاوى الفردية فيما يتعلق بانتهاكات القانون اإلنساين   .                    حقوق اإلنسان القائمة
       الدويل؛

                                        القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل                                                       توجـه اللجنة نظر اجمللس إىل الثغرات اخلطرية يف            ) ن ( 
       ويف هذا   .                                                                                       وقانون حقوق اإلنسان فيما يتعلق بإمكانية قيام الضحايا بالتماس اجلرب والتعويض واحلصول عليهما

                                                                                              الصدد، تقترح اللجنة أن يبحث اجمللس اإلمكانيات املتاحة هبدف إنشاء جلنة خمتصة بدراسة املطالبات الفردية؛

                                                                إنشاء جلنة حتكيم بني األطراف املهتمة باألمر من أجل دراسة قضايا اجلرب؛        ميكن تصور  ) س ( 

                                                                                                تدعـو اللجـنة اجمللـس إىل أن يتابع عن كثب عمل اللجنة الربملانية اللبنانية املعنية حبقوق                  ) ع ( 
      ساعدة                                                                                       اإلنسان، كما تدعو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تقدمي كل ما ميكنها تقدميه من م

         وغريها من   "                 َّ        أعمال القتل املبلَّغ عنها  "                                                                          إىل هـذه اللجـنة الـربملانية لكي تتمكن من إجناز حتقيقها الشامل يف               
  .                                                         االنتهاكات اخلطرية املزعومة للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان
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Annex I 

I. RESOLUTION ADOPTED BY THE COUNCIL AT ITS 
SECOND SPECIAL SESSION 

S-2/1. The grave situation of human rights in Lebanon 
caused by Israeli military operations 

 The Human Rights Council, 

 Reaffirming the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations, 

 Reaffirming also the Universal Declaration of Human Rights and the Vienna Declaration 
and Programme of Action, and recalling the International Covenant on Civil and Political Rights, 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Rights 
of the Child and other human rights instruments, 

 Acknowledging that peace and security, development and human rights are the pillars of the 
United Nations system, 

 Recalling General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 in which the Assembly 
decided that the Human Rights Council: 

 (a) Should address situations of violations of human rights, including gross and 
systematic violations, and make recommendations thereon; and 

 (b) Shall respond promptly to human rights emergencies, 

 Guided by the Charter of the United Nations, relevant human rights instruments and 
international humanitarian law, in particular the Hague Conventions of 1899 and 1907 on the Laws 
and Customs of War on Land which prohibit attacks and bombardment of civilian populations and 
objects and lay down obligations for general protection against dangers arising from military 
operations against civilian objects, hospitals, relief materials and means of transportation, 

 Recalling the commitments of the High Contracting Parties to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949 and the Additional Protocols thereto of 8 June 1977, 

 Reaffirming that each High Contracting Party to the Geneva Convention relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention) is under obligation to 
take action against persons alleged to have committed or to have ordered the commission of grave 
breaches of the Convention, and recalling the Convention on the Non-Applicability of Statutory 
Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, 

 Emphasizing that human rights law and international humanitarian law are complementary 
and mutually reinforcing, 

 Stressing that the right to life constitutes the most fundamental of all human rights, 

 Condemning Israeli military operations in Lebanon, which constitute gross and systematic 
human rights violations of the Lebanese people, 

 Appalled at the massive violations of the human rights of the people of Lebanon by Israel 
resulting in the massacre of thousands of civilians, injuries, extensive damage to civilian 
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infrastructure, displacement of one million people, and outflows of refugees fleeing heavy shelling 
and bombardment against the civilian population, 

 Strongly condemning the indiscriminate and massive Israeli air strikes, in particular on the 
village of Qana on 30 July 2006, and the targeting of United Nations peacekeepers at the United 
Nations observer post in southern Lebanon on 25 July 2006, 

 Taking note of the strong condemnation by the United Nations High Commissioner for 
Human Rights of the killing of civilians in Qana, her call to take measures to protect civilian lives 
and civilian objects and her reiteration of the need for independent investigation, with the 
involvement of international experts, 

 Noting the extreme concern expressed by the Representative of the Secretary-General on 
human rights of internally displaced persons, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or 
arbitrary executions, the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and mental health, the Special Rapporteur on adequate 
housing as a component of the right to an adequate standard of living, and the Special Rapporteur 
on the right to food about the continuing adverse impact on the human rights and the humanitarian 
situation of the civilian population in Lebanon, 

 Emphasizing that attacks and killings of innocent civilians and the destruction of houses, 
property and infrastructure in Lebanon are a breach of the principles of the Charter of the 
United Nations, international law and international humanitarian law as well as flagrant violations 
of human rights, 

 Recognizing the urgent need to address the dire humanitarian situation in Lebanon, 
including through the immediate lifting of the blockade of Lebanon imposed by Israel, 

 Noting with concern the environmental degradation caused by Israeli strikes against power 
plants and their adverse impact on health, 

 Concerned at the targeting of the communication and media networks in Lebanon, 

 Outraged at the continuing senseless killings by Israel, with impunity, of children, women, 
the elderly and other civilians in Lebanon, 

 1. Strongly condemns the grave Israeli violations of human rights and breaches of 
international humanitarian law in Lebanon; 

 2. Condemns the massive bombardment of Lebanese civilian populations, especially 
the massacres in Qana, Marwaheen, Al Duweir, Al Bayadah, Al Qaa, Chiyah, Ghazieh and other 
towns of Lebanon, causing thousands of deaths and injuries, mostly among children and women, 
and the displacement of one million civilians, according to a preliminary assessment, thus 
exacerbating the magnitude of the human suffering of the Lebanese; 

 3. Also condemns the Israeli bombardment of vital civilian infrastructure resulting in 
extensive destruction and heavy damage to public and private properties; 

 4. Calls upon Israel to abide, immediately and scrupulously, by its obligations under 
human rights law, in particular the Convention on the Rights of the Child, and international 
humanitarian law; 
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 5. Urges all concerned parties to respect the rules of international humanitarian law, to 
refrain from violence against the civilian population and to treat under all circumstances all 
detained combatants and civilians in accordance with the Geneva Conventions of 12 August 1949; 

 6. Calls upon Israel to stop immediately military operations against the civilian 
population and civilian objects resulting in death and destruction and serious violations of human 
rights; 

 7. Decides to establish urgently and immediately dispatch a high-level commission of 
inquiry comprising eminent experts on human rights law and international humanitarian law, and 
including the possibility of inviting the relevant United Nations special procedures to be nominated 
to the Commission: 

 (a) To investigate the systematic targeting and killings of civilians by Israel in 
Lebanon; 

 (b) To examine the types of weapons used by Israel and their conformity with 
international law; 

 (c) To assess the extent and deadly impact of Israeli attacks on human life, property, 
critical infrastructure and the environment; 

 8. Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for 
Human Rights to provide all administrative, technical and logistical assistance required to enable 
the Commission of Inquiry to fulfil its mandate promptly and efficiently; 

 9. Calls upon the international community urgently to provide the Government of 
Lebanon with humanitarian and financial assistance to enable it to deal with the worsening 
humanitarian disaster, rehabilitation of victims, return of displaced persons and restoration of the 
essential infrastructure; 

 10. Requests the Commission of Inquiry to report to the Council no later than 
1 September 2006 on progress made towards the fulfilment of its mandate. 

3rd meeting 
11 August 2006 

 [Adopted by a recorded vote of 27 votes to 11 with 8 abstentions.  The voting was as follows: 

 In favour:  Algeria, Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Brazil, China, Cuba, Ecuador, 
India, Indonesia, Jordan, Malaysia, Mali, Mauritius, Mexico, Morocco, Pakistan, Peru, Russian Federation, 
Saudi Arabia, Senegal, South Africa, Sri Lanka, Tunisia, Uruguay, Zambia. 

 Against:  Canada, Czech Republic, Finland, France, Germany, Japan, Netherlands, Poland, 
Romania, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

 Abstaining:  Cameroon, Gabon, Ghana, Guatemala, Nigeria, Philippines, Republic of Korea, 
Switzerland.] 
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Annex II 

Human Rights Council 
Commission of Inquiry on Lebanon 

TERMS OF REFERENCE 

1. On 11 August 2006, the Human Rights Council adopted resolution S-2/1 at its second 
special session.  In paragraph 7 of the resolution the Council decided to “urgently establish 
and immediately dispatch a high-level commission of inquiry”. 

2. On 1 September, the President of the Human Rights Council appointed three persons to the 
Commission on the basis of their expertise in human rights law and international 
humanitarian law, as well as their integrity, impartiality and independence.  The 
Commission began its work on 11 September and will report to the Council within two 
months. 

3. According to paragraph 7 of resolution S-2/1 of the Human Rights Council, the mandate of 
the Commission includes the following actions: 

“(a) To investigate the systematic targeting and killings of civilians by Israel in 
Lebanon; 

(b) To examine the types of weapons used by Israel and their conformity with 
international law; and 

(c) To assess the extent and deadly impact of Israeli attacks on human life, 
property, critical infrastructure and the environment.” 

The Commission will implement its mandate through the prism of international law, 
international humanitarian law and international human rights law. 

The Commission will take due account of relevant activities within the United Nations 
system, including the work of United Nations special procedures. 

4. The Commission is provided, by the Secretary-General and the High Commissioner for 
Human Rights, with the administrative, technical and logistical assistance required to fulfil 
its mandate promptly and efficiently, including through a Secretariat. 

5. The Commission should enjoy the full cooperation of all States Members of the 
United Nations.  It may also seek the cooperation of international institutions and other 
relevant actors, as appropriate. 

6. In order to enable the Commission to discharge its mandate, the following facilities should 
in particular be provided: 

(a) Freedom of movement throughout the territory of Lebanon, including facilities of 
transport; 
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(b) Unhindered access to all places and establishments, and freedom to meet and 
interview representatives of Governmental and local authorities, military 
authorities, community leaders, non-governmental organizations and other 
institutions, and any such person whose testimony is considered necessary for the 
fulfilment of its mandate; 

(c) Unhindered access for individuals and organizations wishing to meet with the 
Commission; 

(d) Free access to all sources of information, including documentary material and 
physical evidence; 

(e) Security arrangements for the personnel and documents of the Commission to be 
provided in accordance with the United Nations Host Country Agreements; 

(f) Protection of victims and witnesses and all those who are in contact with the 
Commission in connection with the inquiry; no such person shall, as a result of 
such contact, suffer harassment, threats, acts  of intimidation, ill-treatment or 
reprisals. 

7. In particular, the Commission Members and staff shall enjoy the privileges and immunities 
accorded to experts on missions and officials under the 1946 Convention on the Privileges 
and Immunities of the United Nations. 
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Annex III 

LIST OF MEETINGS IN GENEVA 

Human Rights Council 

Ambassador Luis Alfonso de Alba, President of the Human Rights Council 

Governments 

Ambassador Gébran Soufan, Permanent Representative of Lebanon to the United Nations 
at Geneva 

Ambassador Itzhak Levanon, Permanent Representative of Israel to the United Nations at 
Geneva 

United Nations Special Procedures 

Mr. Philip Alston, Special Rapporteur on Summary or Arbitrary Executions 
Mr. Walter Kälin, Special Representative of the Secretary-General for Displaced Persons 
Mr. Miloon Kothari, Special Rapporteur on the Right to Housing 

Office of the High Commissioner for Human Rights 

Ms Louise Arbour, High Commissioner for Human Rights 

United Nations agencies 

United Nations Humanitarian Coordinator for Lebanon (telecon) 

OCHA 
UNEP 
UNESCO (telecon) 
UNHCR 
UNMAS 
WHO 

Other organizations 

ICRC 
Amnesty International 
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Annex IV 

LIST OF OFFICIAL MEETINGS IN LEBANON 

1. Lebanese government officials 

• President Emile Lahoud 

• Prime Minister Fu’ad Siniora 

• Minister of Public Works and Transport Mohammed Safadi 

• Minister of Economy Sami Haddad 

• Minister of Environment Yacoub Sarraf 

• Minister of Culture Tarek Mitri 

• Minister of Foreign Affairs Fawzi Salloukh 

• Acting Minister of Interior Ahmed Fatfat 

• Chief of Staff of the Lebanese Armed Forces General Shaki al-Masri 

• Minister of Agriculture Talal Al Sahili 

• Minister of Social Affairs Nayla Moawad 

• Minister of Health Dr. Khalifeh Mohammed Jawad 

• Minister of Energy and Water Mohammed Fneish 

• Minister of Justice Charles Rizk 

• Prosecutor General Said Mirza 

• Minister of Labour Trad Hmadeh 

• Minister of Displaced Nihmeh Tohmeh 

• Director of the National Demining Office Col. Mohammed Fehmi 

• Chief of Legal Research Department, MFA, Ambassador Zaidan Essaghir 

• Lebanese Army Chief of Operations General Hassan Ayoub 

• Director of Antiquities, Ministry of Culture, Mr Frédéric Husseini 

2. Members of the Lebanese Parliament 

• MP Ghassan Moukheiber, Rapporteur of the Parliamentary Human Rights Committee 

• MP Ismaïl Soukariyi, Parliamentary Human Rights Committee 

• MP Mohammed Raad 
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3. Officials of other institutions 

• The Military Prosecutor 

• Civil Defence 

• Managing Director of the Port of Beirut 

• Council for Development and Reconstruction (CDR) 

• National Council for Scientific Research 

• Council for the South 

• Chamber of Commerce, Industry and Agriculture 

• Centre for Economic Studies 

• Hospitals: 

Beirut Hariri Hospital 
Governmental Hospital, Tyre 
Jabal el-Amal Hospital 
Hiram Hospital 
Marjayoun Hospital 
Najem Hospital 
Dar el Hekma Hospital, Baalbeck 

• Lebanese Red Cross 

• Jiyyeh Power Plant 

4. Local authorities 

Officials of the municipalities of:  

• Beirut 

• Ghobeiri, Haret Hreik, Burj Baraneh and Chiyah 

• Ghazieh 

• Qana 

• Tibnin 

• Chihine 

• Aita Ech Chaab 

• Yatar 

• Marwaheen 
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• Bent Jbeil 

• Khiyam 

5. United Nations and its agencies 

• Personal Representative of the Secretary-General 

• United Nations Resident Coordinator 

• OHCHR 

• OCHA 

• UNDP Beirut and Tyre 

• UNMACC Tyre 

• UNIFIL 

• United Nations Observer Group Lebanon 

• UNHCR 

• WFP  

• UNICEF 

• UNESCO 

6. NGOs and other organizations 

• Lebanese Bar Association  

• Jihad el Binaa 

• Network of NGOs working with the Human Rights Parliamentary Committee 

• Other human rights NGOs, national and international 

• Journalists 

• Academics 
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Annex V 

 

 Places visited North 
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Annex VI 

LIST OF COLLECTIVE MASSACRES PERPETRATED BY  
ISRAELI ARMY IN ITS ATTACK AGAINST LEBANON, 
PREPARED BY THE LEBANESE GOVERNMENT  
                        HIGHER RELIEF COUNCIL 

No. Village Region Date Targeted area Number of 
killed 

Number of 
wounded 

Remarks 

1 Aytaroun first 
massacre 

Bint Jbeil/ 
South Lebanon 

12 Jul Houses of both 
Ali and Hassan 
Al-Akhrass 

11 civilians unknown The family members 
of Hassan Al-Akrass 
hold the Canadian 
nationality and held 
a press conference 
in Montreal 

2 Dweir massacre Nabatiyeh/ 
South Lebanon 

13 Jul Ali Akkash 
house 

12 civilians  An entire family was 
killed with children 
under 18 

3 Zibkeen 
massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

13 Jul Naim Bzeeh 
with its three 
floors 

12 civilians unknown Corpses remained 
under the rubble till 
the end of the 
aggression 

4 Shhour massacre Tyre/South 
Lebanon 

13 Jul Ali Khashab 
house 

7 civilians unknown There were still 
corpses under the 
rubble 

5 Baflay massacre Tyre/South 
Lebanon 

13 Jul Munir Zein  8 civilians unknown Amongst the victims 
there were two 
Kuwaitis 

6 Yatar first 
massacre 

Bint Jbeil/ 
South Lebanon 

14 Jul Abu-Akeel 
Sweydan 

5 civilians unknown  

7 Marwaheen 
massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

15 Jul A convoy of 
civilians 
attempting to 
flee the village 
after Israeli 
warning to 
bomb 
Marwaheen 

22 civilians unknown The convoy was 
struck in Bayyada 

8 Civil Defense 
Building 

Tyre/South 
Lebanon 

16 Jul 8-storey 
building  

12 civilians 50 wounded Corpses remained 
under the rubble 

9 Abbassiyeh 
crossroad 
massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

16 Jul Building on the 
main road 

13 civilians unknown  

10 Abba massacre Nabatiyeh/ 
South Lebanon 

16 Jul Abed El-Aziz 
Tarheeni 

10 civilians 12 civilians Most of the victims 
belonged to the 
same family  

11 Borj Shamali 
massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

16 Jul Ramez Zayyat 
house 

5 civilians 8 civilians Two newborns were 
killed 

12 Aytaroun Second 
massacre 

Bint Jbeil/ 
South Lebanon 

17 Jul Houses of both 
Mohammed 
and Hassan 
Awada 

13 civilians unknown Corpses were still 
under the rubble 

13 Rmayleh 
massacre 

 17 Jul Convoy of 
displaced 
people trying 
to flee their 
villages 
heavily struck 
by air raids 

12 civilians unknown Chemical bombs 
were thrown on a 
convoy of displaced 
people 
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No. Village Region Date Targeted area Number of 
killed 

Number of 
wounded 

Remarks 

14 Al-Hosh 
massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

17 Jul Kodsi Villa 4 civilians 3 civilians UNIFIL removed the 
rubble and pulled 
the corpses buried 
beneath the rubble 

15 Shmeiss 
massacre 

Shheem/Mount 
Lebanon 

17 Jul Residential 
house 

5 civilians 10 civilians  

16 Srifa massacre Tyre/South 
Lebanon 

Night of 
18-19 
July 

As-Sakna and 
Al Marj 
neighborhoods, 
the total 
demolition of 
more than 
10 houses 

More than 
35 civilians 

30 civilians Corpses of victims 
remained for weeks, 
till rotting 
disintegrated 

17 Aynatha 
massacre 

Bint Jbeil/ 
South Lebanon 

Night of 
19 July 

Sami Darwish 
house 

4 civilians 5 civilians Corpses remained 
under the rubble 

18 Salaa massacre Tyre/South 
Lebanon 

19 Jul Hassan 
Moustapha 
Ayyoub 

6 civilians unknown Corpses remained 
under the rubble 

19 Aytaroun third 
massacre 

Bint Jbeil/ 
South Lebanon 

19 Jul Convoy of 
displaced 
fleeing 
Aytaroun on 
the Borj 
Shamali road 

4 civilians 2 civilians  

20 Maaraboun 
massacre 

West Bekaa 19 Jul Convoy of 
pickup trucks 
driven by 
farmers 

7 civilians 2 civilians  

21 Nabatiyeh first 
massacre 

Nabatiyeh/ 
South Lebanon 

19 Jul Down town 
Capitol 
commercial 
building 

5 civilians 5 civilians The raid targeted 
also an ambulance 

22 Nabi Sheet 
massacre 

West Bekaa 19 Jul Hassan Shakar 
house 

8 civilians 3 civilians Amongst the victims 
there were displaced 
from Mayss Al-Jabal 
village, two entire 
families of 8 were 
killed 

23 Tyre second 
massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

19 Jul Residential 
areas in Tyre 

20 civilians unknown Many corpses 
remained under the 
rubble for several 
days 

24 Nabatiyeh 
second massacre 

Nabatiyeh/ 
South Lebanon 

25 Jul House of Saad 
Mamzeh 

7 civilians unknown  

25 Haddatha 
massacre 

Bint Jbeil/ 
South Lebanon 

28 Jul Hussein 
Mohammed 
Sabra house 

6 civilians unknown The air raid 
targeted a religious 
place used for social 
occasions (called 
“husseyniyeh”) of 
the neighboring 
village, 6 members 
of the same family 
were killed 

26 Kfarjoz 
massacre 

Nabatiyeh/ 
South Lebanon 

28 Jul Dana 
Al-Khaleej 
Building 

6 civilians unknown Many neighboring 
residential buildings 
were hit 

27 Deir Kanoun 
Nahr massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

28 Jul Abed Ezzedine 
house 

4 civilians unknown  

28 Yatar second 
massacre 

Bint Jbeil/ 
South Lebanon 

28 Jul Internal houses 
and roads 

4 civilians unknown  
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No. Village Region Date Targeted area Number of 
killed 

Number of 
wounded 

Remarks 

29 Noumeyriyyeh 
massacre  

Nabatiyeh/ 
South Lebanon 

29 Jul Houses of both 
families Haraki 
and Bdeir 

7 civilians unknown One entire family 
was killed in 
addition to 
neighbors 

30 Ayn Arab 
massacre 

Bekaa 29 Jul Unidentified 
residential 
houses 

6 civilians 3 wounded Many corpses 
remained under the 
rubble for several 
days 

31 Yaroun massacre Bint Jbeil/ 
South Lebanon 

30 Jul A house where 
villagers were 
hiding seeking 
a safe haven 

6 civilians unknown 6 members of the 
same family 
(Khanafer) were 
killed: 3 women and 
3 children 

32 New Qana 
massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

30 Jul Shalhoub 
building (three-
storey) 

60 civilians 9 civilians 
at least 

The victims were 
mainly from 
Shalhoub and 
Hashem families. 
Corpses remained 
under the rubble for 
several days 

33 Hareess 
massacre 

Bint Jbeil/ 
South Lebanon 

31 Jul Houses of 
Khalil Jawad 
and Ali Saaban 

16 civilians unknown The 16 corpses of 
the two families 
remained under the 
rubble of the two 
residential houses 

34 Halloussiyeh 
massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

31 Jul Hussein 
Mwanness 

More than 
13 civilians 

unknown All the corpses 
belonged to the 
same family (many 
of them were 
children under 12) 
and remained under 
the rubble for 
several weeks 

35 Road massacre 
in Qoleyleh 

Tyre/South 
Lebanon 

31 Jul Roads and 
vehicles 
between 
Qoleyleh and 
A-Jebbeyn 

12 civilians  Amongst the victims 
there was a corpse 
of an 8 year old 
child) 

36 Luweyzeh 
massacre 

Ikleem Tuffah/ 
South Lebanon 

01 Aug Salim Hashem 
house 

5 civilians 1 civilian  

37 Maaroub 
massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

01 Aug Abdel-Hussein 
Taleb 

5 civilians unknown Corpses remained 
under the rubble for 
a while 

38 Baalbeck 
massacre 

Bekaa Night 
1-2 
August 

A commandos 
operation on a 
hospital in 
Baalbeck killed 
civilians 

17 civilians 8 civilians The victims were 
only women, 
children and Syrian 
workers. Five 
innocent civilians 
were kidnapped and 
released later 

39 Qaa massacre Bekaa 04 Aug Syrian workers 
who were 
packaging 
peaches  

50 civilians unknown  

40 Taybeh massacre Marjeyoun/ 
South Lebanon 

04 Aug Two-storey 
residential 
house  

7 civilians 10 civilians The victims were 
elderly unable to 
leave their houses 

41 Ayta Shaab 
massacre 

Bint Jbeil/ 
South Lebanon 

04 Aug Residential 
house 

10 civilians unknown Corpses remained 
under the rubble for 
a while 
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No. Village Region Date Targeted area Number of 
killed 

Number of 
wounded 

Remarks 

42 Ansar massacre Nabatiyeh/ 
South Lebanon 

06 Aug Ibrahim Assi 
house 

5 civilians 10 civilians An entire family 
(Ibrahim Assi, his 
wife, his two 
daughters and their 
neighbors). Rescue 
workers who were 
pulling them were 
hit by another air 
strike that hit 
9 neighboring 
houses 

43 Al-Jubbeyn 
massacre 

Tyre/South 
Lebanon 

06 Aug House of 
Kassem Akeel 

4 civilians unknown  Air strikes hit 
heavily the village 
killing Kassem 
Akeel, his wife, his 
daughter and 
another victim 

44 Houla massacre Marjeyoun/ 
South Lebanon 

07 Aug Several 
residential 
houses, 
amongst them a 
shelter 

5 civilians unknown 60 persons who were 
hiding in a shelter 
and a social club 
“husseyniyeh” were 
miraculously 
rescued, while all 
surrounding 
buildings were 
totally destroyed by 
6 heavy air strikes 

45 Ghassaniyeh 
massacre 

Saida/South 
Lebanon 

07 Aug Abdallah 
Tohmeh house 

8 civilians unknown An air strike hit at 
dawn Abdallah 
Khalil two-storey 
building killing him, 
his wife, his two 
sons, his two 
brothers and two 
others 

46 Ghaziyeh first 
massacre 

Saida/South 
Lebanon 

07 Aug Residential 
neighborhoods  

21 civilians 30 civilians  

47 Kfartebneet 
massacre 

Nabatiyeh/ 
South Lebanon 

07 Aug Residential 
houses 

5 civilians 18 civilians 7 houses were 
totally destroyed, 
Harouf village was 
targeted later 

48 Breetal first 
massacre 

Bekaa 07 Aug Residential 
houses  

14 civilians 31 civilians Many houses were 
totally damaged, 
Shmestar village 
was targeted later 

49 Shiyyah 
massacre 

Beirut southern 
suburb 

07 Aug Hajjaj 
residential 
neighborhood 

20 civilians 30 civilians The death toll 
increased later since 
many corpses were 
removed beneath the 
rubble. Amongst the 
victims, there were 
displaced from 
Beer Al-Abed, Haret 
Hrayk, Hayy Mawad 

50 Ghaziyeh second 
massacre 

Saida/South 
Lebanon 

08 Aug Air raids struck 
heavily on the 
funeral 
procession of 
the victims of 
the previous 
day air raids 

14 civilians 24 civilians  
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killed 

Number of 
wounded 

Remarks 

51 Mashgharah 
massacre 

Bekaa 09 Aug Four-storey 
building  

8 civilians unknown The victims were all 
from the same family 

52 Al-Hayssa 
massacre 

Akkar/North 
Lebanon 

11 Aug Al-Hayssa 
bridge 

12 civilians 15 civilians  

53 Marjeyoun 
convoy massacre 

Bekaa 11 Aug A displaced 
convoy heading 
to the Bekaa 
valley fleeing 
Marjeyoun area 

7 civilians 32 civilians The convoy was 
escorted by 
United Nations 
forces and had 
previous security 
clearance. It was 
constituted of more 
than 1,500 civilian 
cars and 200 
military cars  

54 Rweyss massacre Beirut southern 
suburb 

13 Aug  15 civilians  unknown The death toll 
increased later after 
pulling additional 
corpses from under 
the rubble. Amongst 
the people who were 
killed there were 
three newborns 

55 Breetal second 
massacre 

Bekaa 13 Aug One residential 
building in 
Breetal  

13 civilians 22 civilians Five families were 
looking for a safe 
haven in the 
building that was 
struck heavily by 
Israeli air raids 

56 Jamaliyyeh 
massacre 

Bekaa 14 Aug A van carrying 
civilians 

7 civilians 7 civilians The van was 
carrying displaced 
people 

 Source:  Higher Relief Council website. 
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Annex VII 

EXAMPLES OF TELEPHONE AND TEXT MESSAGES 
RECEIVED DURING THE CONFLICT, INCLUDING  
                      PROPAGANDA LEAFLETS 

Translated from the original Arabic 

Examples of Warning Leaflets dropped by the Israeli authorities 

IDF warns Lebanese civilians to evacuate villages south of the Litani River (July 25, 2006)288 

“He who says he is protecting you, is really robbing you.” 
“To all citizens south of the Litani River 
Due to the terror activities being carried out against the State of Israel from within your villages 
and homes, the IDF is forced to respond immediately against these activities, even within your 
villages. 
For your safety!!! 
We call upon you to evacuate your villages and move north of the Litani River. 
The State of Israel” 

IDF warns residents of south Lebanon to move northward (July 27, 2006)289 

“To residents of the region 
For your personal safety 
Read this announcement and act accordingly 
Rockets are being fired against the State of Israel from your area. 
The IDF will operate at full force against these terrorist groups effective immediately. 
For your own safety, you must leave the area immediately, and travel northwards.  Anyone who 
remains is putting himself in danger. 
The State of Israel” 

IDF announced restrictions on travel in any kind of vehicle south of the Litani River 

(Aug 7, 2006), which entered into effect at 2200 hours290 

“To the Lebanese civilians south of the Litani River 
Read this announcement carefully and follow the instructions 
The IDF will escalate its operations, and will strike with great force the terrorist groups which 
are exploiting you as human shields, and which fire rockets from your homes at the State of 
Israel. 
The State of Israel” 
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“To the citizens of the region291 

Read this statement carefully and follow its guidance 
Horrible terrorist acts, such as firing missiles towards the State of Israel, are launched from 
your area. 
IDF will act with force against the terrorist gang from this very moment. 
For your own safety! 
Leave this area at once and go to the North 
Anyone who stays in the region is exposing his life to danger. 
State of Israel” 

 

“To the partisans of Hezbollah292 

For whom are you fighting and offering your lives? 
Is it for your leaders who have left you on your own at the time when you were not ready for 
combat, without proper equipment and in a state of starvation? 
Is it for leaders who deny the death of your comrades and do not reward them with the promised 
honour and dignity? 
Your leaders betrayed you!!! 
Many of your comrades understood that there is no one on whom they can rely on and they have 
fled the battle. 
Join them 
Surrender or flee as far away as you can to save yourself 
IDF Command” 

Other leaflets 

“The IDF has fought bravely your gangs in Baalbeck. 
Know that you cannot escape us and we shall find you wherever you go, on land or underground. 
Your leaders abandoned you and ran away after they sent you to your death to serve foreign 
interests. 
The only way for you is to surrender”. 

 

“To the Lebanese citizens, 
The Hezbollah that is serving Iranian and Syrian interests has driven you to the edge. 
The policy of Hezbollah brought you destruction, displacement and death. 
Can you afford to pay such a high price again? 
Let it be known that the IDF will be back and use force against any terrorist attack launched 
from Lebanon against the State of Israel. 
The State of Israel” 
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Radio messages 

This warning was reiterated in repeated radio broadcasts to southern Lebanon beginning in 

the early afternoon on 7 August293 

“Announcement to the population of southern Lebanon 
The IDF absolutely prohibits travel on the roads of southern Lebanon, from the line of the 
Litani River southwards, to the Israeli border.  This applies to all vehicles.  The curfew is in 
effect from 22h00 on August 7. 
Southern Lebanon is a combat zone.  Hezbollah terrorists are operating in your area, and you 
are being exploited as “human shields”, in order to camouflage their activities. 
The Israeli army is operating against the rocket fire and other terrorist activities being carried 
out from your area and from Lebanon against the State of Israel. 
All vehicles, of any type, travelling in the aforementioned area are liable to be attacked, 
endangering those travelling in the vehicles.  Any person who violates these instructions 
endangers himself and his passengers. 
We repeat - The IDF prohibits absolutely the movement of all vehicles on the roads of southern 
Lebanon.” 

Telephone messages 

Transcripts of these messages were given to the Commission on request by the Chief of Staff of the 
Lebanese Army.  They were recorded by Lebanese Military Intelligence.  (Originals on 
Commission files.) 

− To the Lebanese Ministry of Defence.  Message received 5 August 2006 at 2230 hours 
saying: 

“Military operations are not against you but against Hezbollah.  Do not move from your 
locations, we are striking Baalbeck now.  Inform your officer.  Have you heard this message”? 

− Message received at Lebanese Army headquarters on 8 August 2006 between 2145 and 
2200 hours.  Following is the voice message: 

“Lebanese citizens, till when you will support the resistance? Do not let Hassan Nasrallah 
destroy your life, your economy and your infrastructure”. 

− Message from the Israeli Army on the number of the Air Intelligence force asking 
Lebanese citizens: 

“to stop supporting those who are throwing rockets and then flee.  Hezbollah is using you and it 
is a shame to support such a gang”. 
Signature:  State of Israel.  (date indiscernible from photocopy) 
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− Message received at 2100 hours.  The Lebanese Army received this message saying: 

“Do not let Hassan Nasrallah play with your future.” 

Cartoon leaflets 

Cartoon leaflet number 1 

− with the caption 
“Any service?” 

Cartoon leaflet number 2 

− with the caption294  

“Your protector is exposing you” 

This is a common Arab proverb being used in a cartoon showing Nasrallah holding a shield to 
protect himself while a three member Lebanese family is tied up on the exposed face. 

“To the citizens of the villages located South of the Litani 
Because of terrorist actions perpetrated against the State of Israel from inside your villages and 
houses, 
The Israeli Defense Forces were compelled to retaliate immediately against these actions, even 
within your villages. 
For your safety!!! 
You are asked to vacate your villages immediately in the direction North of the Litani. 
State of Israel” 

Cartoon leaflet number 3 

− with the caption 
“To the Lebanese people 
Be aware!!! 
He might look like a brother, but in reality he is a snake” 

Cartoon leaflet number 4 

− with the caption 
“The Hezbollah policy destroyed Lebanon: he builds a castle of illusions in which I only stay 
for minutes, then I go back to my table, with nothing but empty words” (quotation from a 
Lebanese song). 
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Annex VIII 

(A)  INFRASTRUCTURAL DAMAGE 

Excerpts from Higher Relief Commission - Daily Sitrep  78, 19 October 2006 

Destruction/damages 

 The cumulative figures of Israel destructions in Lebanon are shown hereinafter 
(Preliminary figures). 

Description QTY 
Airports (including Rafik Hariri international airport) 3 
  
Roads (445,000 M2) 137 
Fuel stations 25 
Bridges and overpasses 92 
  
Private houses/Apartments.  (Destroyed) 30,000 
Private houses/Apartment (Major damage) 30,000 
Private Houses/Apartment (Minor Damage) 70,000 
Commercial sector (factories, markets, farms and medium size enterprises etc.) 900 
Small Size enterprises 2,800 
Government institution (Buildings) 66 
Schools (Destroyed/Damaged) 350 
Hospitals (Major damage) 2 
Health care buildings (destroyed) 12 
Health care building (severely damaged) 38 
Power plant 1 
Power generation stations 14 
Transformers 150 
Main Electrical power supply network 50 
Secondary power supply network 250 
Telecommunication main network 44 
Telecommunication Sub network 52 
Telecommunication tower 18 
Mobile transmission station 13 
Radio transmission station 2 
Main Water distribution network 45 
Secondary water distribution network 285 
Water purification Units 42 
Water Pumping stations 40 
Main water storage tanks 42 
Water Chlorination Units 62 
Water dam 1 
Main Fuel storage tank 3 
Sea port 4 
Sewage treatment plant 1 
Main Sewage Disposal system 38 
Secondary sewage disposal system 120 
Radar 4 
Army brigade 4 
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Annex VIII 

(B)  REPORTS OF DAMAGED FACTORIES 

Region/Address Name of the 
Establishment 

Activity Primarily damage 
assessment by 
Owners 

Number of 
Employees 

BEKAA 
Elba Middle East SAL Building Roads and 

Transportation, 
Equipments 

 22 

Amwaj Leban 
(Taanayeh) 

Stones - Industry 
(Cutting, shapping) 

 27 

Alarz Lilnasij 
(Cedars Textile SARL) 
(Rashayya Alwadi) 

Textile US$ 8 million 10 + (15 to 25) 

Dallal Steel 
(teanayedh 

Prefab Houses US$ 25 million 66 

Florence for General 
Trade (Sollan Yaaoub) 

Furniture  18 + 10 

Maliban SAL 
(Teanayel) 

Glass Bottles  227 

Lamartine (Teanayel) Food (Gum and 
Sweets) 

US$ 4.5 million 60 

Liban Lait Dairy Products  286 
L’Origine  Cos, Sal 
(Taanayel/ IZ) 

Cosmetics, Perfume, 
Detergent, Plastic 
containers & 
Furnitures 

 43 

Mr. Hassan About Akar 
Est (Taanayel) 

Granite & Marble & 
Gravel 

 18 

Muller 
(Teaneyil) 

Food/Ice Cream  66 

Central Plast Nylon Bags  9 
Massaya & Co. SAL 
(Teaneyil) 

Alcoholic Drinks US$ 16 000 30 

Turner SARL 
(Teaneyil) 

Glass Raw Material US$ 5.5 million 5 

 

Marzoua Mansour Co. 
and Sons 

Refrigeration - 
Imp./Exp. 

 9 

SOUTH 
Plati Med./(Tyre) Medical Supply, Med 

Baggs for Serum 
US$ 12 million 91 

Pastech (Tyre) Past Capsules/Med. 
use 

 20 

Fine (Nagul Bros Co. 
Ldt)  
(Jizin) 

Paper Products - 
Tissues 

US$ 10 million 247 

Balhas (1659/?) 
DFB (1862/?) 

Wood (Trade & 
Industry) 

US$ 1 606 802 10 

 

Olive Mill (Kolayah) Olive Oil Production  15 
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Region/Address Name of the 
Establishment 

Activity Primarily damage 
assessment by 
Owners 

Number of 
Employees 

Olive Oil Mill & Wheat 
& Bourghoul Mill 
(Rachava al Fakhar) 

Olive oil, Flour & 
Bourghoul 

 4 

 Gas Bottling  5 
Elias Jirjis Elias for 
Slab and Marble 

Slab and Marble  6 

Abdel Amir Abo Ghida 
Mill for Cereals zaatar 
and kishik (Khiyem) 

Mill  3 

Nassouh Fahed 
Waked factor for 
Yougart and Cheese 

Dairy Products  4 

Ali Amin Kanso factory 
for Biscuits and sweets 

Biscuits and sweets  4 

Ali Hussein Khsheysh 
for Iron Industry 
(Khiyem) 

Iron Industry  4 

Imad Ghosson Factory 
for pickles (Khiyem) 

Preserved 
Vegetables/Pickles 

 5 

Kazaal Carpentry 
(Toul) 

Carpentry and 
Sawing (furniture) 

 11 

Hassan Diab & Wassim 
Ismael factory for 
Stone and Marble 
(Nabathieh) 

Stone and Marble 
sawing 

 8 

Ali Kassim Alhussein 
Factory for Cement 
Blocks 
(Kantara) 

Cement Blocks  4 

Hussein Ftouni Stone 
Sawing Factory 
(Al Tybeh) 

Stone Sawing  2 

Makhrattat Roumani 
(Habbouch) 

Stones & Hydraulic 
Pressing 

 4 

Cement Mixing Factory 
(Ebel al Siki) 

Ready Cement  12 

Ezzat Mohammad Ali 
Khraiss Factory for 
Iron Industry (Khiam) 

Iron Industry  - 

Al Rim Factory for Iron 
Industry (Dbine) 

Iron Industry  2 

APZ for Furniture 
Industry (Adloun) 

Furniture & 
Decoration 

 103 

Naamalhallah Abdallah 
for Stone Sawing 

Stone Sawing & 
Building Blocks 

 11 

 

Assad Khalil Farhat & 
Sons 

Asphalt Mixer  10 

 Hassan Hussein Issa 
Garage (Khiyem) 

Pressing Hydraulic 
Tubes 

 1 



A/HRC/3/2 
Page 108 

 

Region/Address Name of the 
Establishment 

Activity Primarily damage 
assessment by 
Owners 

Number of 
Employees 

Alrihani Est. For 
printing & publishing 
(Nabatieh) 

Printing and seals  3 

Fouad Houmani for 
Cement Blocks 
(Nabatieh) 

Cement Blocks  13 

Olive Mill (Khiyem) Olive Oil  9 
Alpha Group Co. SARL 
(Tyre) 

Marble, Granite, 
Mozaique 

 17 

 

Al Gondoline Sweets 
(Sayda) 

Food/Arab Sweets  56 

CHOUEIFAT 
Helouani Transtec Refrigerator  8 
Middle East Cold 
Stores SARL 

Preserving Storing, 
Packaging 

 42 

IJAKO PLAST Plast/Med  7 
Lebanese Co. for 
Carton Mince & 
Industry 

Papers, Plastic, 
Aluminium 

 13 

Serum Products SARL 
(SOLUPAC) 

Serum  52 

Lebanese Electrical 
Industries (L.E.I.) 

Electrical Equipment  8 

International Timber 
COOP Sinno SARL 

Wood US$ 1.2 million 9 

Sarno Belt Est. Belts and Clothing  41 
SAAB Co. Ltd. Cement  10 + 2 
Competencies 
Company Industry & 
Trading 
(Kafaat) 

Shoes  - 

Mcheik Company for 
Trading and Industry 
Ltd. 

Marble Trade  6 

ARACO Asfalt 
Lebanese SAL 

Asfal and Shoes  26 

 

Pepsi Cola/SML C SAL Pepsi Cola US$ 484 178 000 647 

Southern Suburbs of Beirut 
Issam & Partners SARL 
(Harat Hrek-Kasis St.) 

Shoes Accessories  35 

Issam Est for Industry 
& Economics 
(Harat Hrek-Kasis St.) 

Clothing 
(Trade and Industry) 

 22 

Electra for Industry & 
Trade (Harat Hrek) 

Electrical Equipment  41 

A.O. Gandour Sons 
SAL 

Food  38 

 

Lebanese Paper 
Products Co. SAL 

Paper  24 
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Region/Address Name of the 
Establishment 

Activity Primarily damage 
assessment by 
Owners 

Number of 
Employees 

Faraj for Trade and 
Industry 

Shoes and Bags  16 

Spot (Ruwals) Shoes  13 
FARES BROS for 
Trade and Industry 
(Ghoubeiry) 

Shoes Manufacturing 
needs Plastic 

 35 

Batal Design 
(Harat Hrek) 

Furniture  16 

Fawzieh Fouldakar 
Estbmnt (Haret Hreik) 

Book recovering, 
Sheathing 

 32 

Al Tarikh al Arabi for 
Printing 

Printing, recovering, 
selling.  Books 

 25 

Dar Ihyaa al Turath al 
Arabi (Haret Hreik) 

Printing and Books  17 

Maktabat Jreir (Haret 
Hreik) 

Books & School 
Materials 

 - 

BAZMAT (Flora) Insecticide  11 
SECUROL Liban Glass Curtain  16 
Boulangerie-Patisserie 
Château d’Or d’Haret 
Hrekj 

Bakery and Pastries  18 

Mouslamani Est for 
Industry & Trade 
(Haret Hrekj) 

  13 

La Reine (Chiah) Papers (Cutting & 
Packaging) 

 17 

Makli Auto Parts (Haret 
Hrekj) ZR 

Car Parts  3 

Mohammad Alaouie Est  
(Haret Hrekj) 

Clothing & Textiles 
& Tailors Supplies 

 30 

Zelna Tex Clothing  17 
Jaber Broderie Knitting & Sewing  4 
Factory Youssef Hallad 
(Haret Hrekj) 

Clothing  21 

Faco for Trade & 
Industry  
(Haret Hrekj) 

Clothing  50 

Lord Clothing  about 15 
Golden Dragon Co. Clothing  20 

 

Rotex Clothing (Trade & 
Industry) 

US$ 7 million 58 

Al Hadaf Industries Clothing (Trade & 
Industry) 

US$ 4 million 42 

Maestro (Haret Hrekj) Shoes US$ 600 000 16 
White Shoe Shoes  8 
Triko Starlet Company 
(Haret Hrekj) 

Clothing US$ 2 500 000 22 

LOGIX (Haret Hrekj) Printing  10 

 

Mr. Khodr Hammoud 
Est. (Haret Hrekj) 

Furnitures (Home & 
Offices) 

 25 
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Region/Address Name of the 
Establishment 

Activity Primarily damage 
assessment by 
Owners 

Number of 
Employees 

Wazni Trading & 
Jewellery 
Manufacturing & Co. 
(Chiah) 

Fabricating and 
Gathering Jewellery 
from Diamonds and 
Precious Stones 

 16 

Ets. Fouad El-Baayno 
pour Reliure 

Books covering  60 

Assi Bros C. (Haret 
Hrekj) 

Furniture  18 

Tricot Magic (Haret 
Hrekj) 

Clothes & Socks  26 

Tricot Dima (Haret 
Hrekj) 

Knitting & Sewing 
Industry, Knitting 
Accessories 

 - 

Ets. F.R. Annan (Bourj 
al Barajina) 

Tubes and Kitchen  8 

Al Farah Est. And 
Factory for Furnitures 
(Haret Hrekj) 

Furnitures  8 

Maximum for Industry 
& Trade (Haret Hrekj) 

Clothing US$ 600 000 34 

Chami Est for Industry Shoes & Accessories  25 
Verruca Shoes (Haret 
Hrekj) 

Shoes  17 

Dar el Fikr S.a. (Haret 
Hrekj) 

Publishing, 
distribution, Printing 
& covering 

 194 

Trussadia for Industry 
& Commerces SARL 
(Haret Hrekj-Kasis St.) 

Clothing 
(Trade & Industry) 

US$ 3 million 30 

Bassim Nassireddin for 
trade (Ouzael) 

Papers & Plastic  10 

Youssif Baydoun, 
Printing Press (Haret 
Hrekj) 

Printing  27 

Moulins Chahrazad Mill/Pepper, Cereals  5 

 

Tricot Orient Star 
(Haret Hrekj) 

Clothing  5 

Dar Sobh for Printing 
& Publishing (Haret 
Hrekj) 

Printing, Publishing 
& Distributing 

 25 

Jawad Bros Co. for 
Industry & Trade 
(Haret Hrekj) 

Clothing (Tricot 
Factory) 

 6 

Hizzam Al Dine Est 
(Haret Hrekj) 

Tissues, Curtains 
(sewing) & 
Furnitures 

 21 

 

Khalifeh Est for 
Printing  

School and 
Commercial Paper 
Books Industry 

 11 
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Region/Address Name of the 
Establishment 

Activity Primarily damage 
assessment by 
Owners 

Number of 
Employees 

Sweid for Design 
(Haret Hrekj) 

Curtain Tissus 
Factory (Sewing), 
Design & Furniture 

 8 

Al Nameh Modern 
Bakery (Haret Hrekj) 

Bakery Products & 
Pastry 

 10 

Wissam Co. for 
Industry & Trade Sally 
Shoes (Haret Hrekj) 

Shoes Industry  14 

Al Chaabane Sweets 
Factory for Trade 
(Haret Hrekj) 

Pastry & Chocolate  5 

Al Hage Ahmad 
Fathallah & Sons 
Factory 

Doors Manufacturing 
Industry 

 12 

Chik Top (Haret Hrekj) Clothing Industry  12 
Al Hara Factory for 
Aluminium (Haret 
Hrekj) 

Aluminium Industry  2 

 

Rabieh Bneir for 
Curtains (Haret Hrekj) 

Curtains Sewing 
Industry 

 5 

CHOUT 
Limpex & Anan 
Enterprises S.a. (Haret 
Hrekj) 

Paper (cutting, 
rolling, etc.) 

 25  

Petro Rubber Rubber  9 

 Source:  Ministry of Labour. 
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Annex IX 

PHYSICAL DAMAGE INFLICTED ON HEALTH FACILITIES  
DURING THE CONFLICT 

Table 1 

Outpatients facilities 

Beirut 
Suburbs (42) 

Bent Jbeil 
(30) 

Hasbaya (19) Marjayoun 
(26) 

Nabatieh (48)  

# % # % # % # % # % 

Totally 
destroyed 

  3 

 

  7   8 27   0   0   1   4   0   0 

Severe 
damage 

  4   9 10 33   1   5   7 27   5 10 

Minor 
damage 

  3   7   1   3   0   0   2   8   3   6 

Equipment 
damage 

  2   4   0   0   0   0   0   0   0   0 

No damage 30 73 11 37 18 95 16 61 40 84 

 

Beirut (50) Jezzin (17) Sour (53) Hermel (4) Baalbeck (39)  

# % # % # % # % # % 

Totally 
destroyed 

  0   0   0     0   0   0 0     0   0   0 

Severe 
damage 

  1   2   0     0   1   2 0     0   1   3 

Minor 
damage 

  0   0   0     0 14 26 0     0   0   0 

Equipment 
damage 

  0   0   0     0   0   0 0     0   0   0 

No damage 49 98 17 100 38 72 4 100 38 97 

 Source:  WHO, MOPH.  Lebanon Crisis:  Service Availability Assessment, 29 August 2006, 
82 p. 
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Table 2 

Hospitals 

Beirut 
Suburbs (8) 

Bent Jbeil (3) Hasbaya (1) Marjayoun (2) Nabatieh (5)  

# % # % # % # % # % 

Severe 
damage 

2 25 1 33 0     0 0     0 1 20 

Minor 
damage 

2 25 0   0 0     0 0     0 2 40 

No damage 4 50 2 67 1 100 2 100 2 40 

 

Beirut (28) Saida (14) Sour (6) Hermel (4) Baalbeck (11)  

# % # % # % # % # % 

Severe 
damage 

  0     0   1   7 2 33 0     0   1   9 

Minor 
damage 

  0     0   0   0 1 17 0     0   0   0 

No damage 28 100 13 93 3 50 4 100 10 91 
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Annex X 

UNITED NATIONS HUMANITARIAN CARGO MOVEMENT  

NOTIFICATION PROCEDURE 

Source: OCHA - HCCC  

Activities: Supply Chain  

Type of document: Procedure  

Country: LB LBN 422 Lebanon, Lebanese Republic  

Publication date: 2006-Jul-28 

 Global overview of the cargo procedures to facilitate the safe delivery of humanitarian 
relief materials into and throughout Lebanon. 

Background 

1. To facilitate the supply of humanitarian relief materials to Lebanon, the United Nations is 
working to establish humanitarian corridors into and within Lebanon.  The management 
and movement of all United Nations humanitarian cargo on these corridors will be 
controlled by a United Nations Humanitarian Cargo Coordination Center (HCCC) in Beirut 
that will be managed by the World Food Programme (WFP) in support of the entire United 
Nations system.  The HCCC will vet all cargo movement requests and schedule the route 
and timetable of proposed convoys.  The HCCC will also consider and manage cargo 
movement requests from NGOs.  United Nations managed and chartered vehicles, aircraft 
and vessels will be used unless otherwise agreed.   

2. Sea Corridors: Humanitarian corridors from the sea are envisioned into the ports of Beirut, 
Tripoli, Saida and Tyre.  For seaborne cargo, it is estimated that up to three (3) feeder 
vessels will operate from ports in the eastern Mediterranean.   

3. Land and Air Corridors: Humanitarian corridors on land are envisioned from the northern 
border town of Aarida to Beirut and from Beirut to cities and towns in southern Lebanon.  
Conditions permitting, an air corridor may be established into Beirut International Airport.   

4. Within Lebanon, deliveries to the affected areas will be carried out by a United Nations 
managed fleet comprised of one hundred (100) short haul 10 metric tonnes capacity trucks, 
capable of traversing damaged roads and difficult terrain.  United Nations Agencies and 
NGOs will hand over their cargo to WFP at five United Nations managed facilities (to be 
designated), a minimum of 48 hours prior to dispatch.  The relief cargo will be consolidated 
and prioritised for dispatch.  Deliveries will be made using United Nations managed and 
marked trucks in convoys.  Convoys will always be escorted by at least two (2) United 
Nations marked Land-cruisers. 
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Proposed Notification Procedure 

5. Beirut Cell: 

(a) At least 48 hours in advance of the estimated time of departure (ETD) requesting 
agencies will submit the United Nations Cargo Movement Notification to the 
HCCC.   

 (The HCCC points of contact in Beirut will be published soon.)  

(b) Eighteen (18) hours prior to the estimated time of departure (ETD), WFP will notify 
the IDF via UNTSO and the Lebanese Government of the convoy details. 

(c) WFP will provide a liaison officer to the Lebanese Army to facilitate the processing 
of cargo movement notification. 

6. Jerusalem Cell: 

(a) A cell will be established at UNTSO HQ in Jerusalem to be staffed by 
UNTSO/UNSCO/WFP/OCHA.  Personnel.  The cell will manage all 
United Nations-IDF communications regarding United Nations controlled 
humanitarian operations in Lebanon. 

(b) The HCCC will transmit to the Jerusalem Cell all cleared Movement Notification 
requests.  The Jerusalem Cell, will acknowledge receipt and will forward these 
requests to the IDF Humanitarian Coordination Center in Tel Aviv.  This 
notification will be confirmed by telephone. 

(c) Upon receipt of a response from the IDF, the Jerusalem cell will inform the HCCC 
in Beirut no later than 12 hours ahead of the ETD.  The Beirut cell will in turn 
notify the relevant United Nations agency or NGO.  No convoy will proceed 
without receiving such confirmation. 

7. A request by the United Nations to provide a liaison officer to the IDF Humanitarian 
Coordination Centre in Tel Aviv is under consideration by Israeli authorities. 

8. Queries should normally be made to the Beirut cell as noted above. 
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Annex XI 

LIST OF WEAPONS USED - CLUSTER MUNITIONS 

 From the Commission’s investigations it was apparent that the IDF used the following main 
weapons systems during the conflict. 

Aircraft 

 The IDF used their full inventory of fighter, transport, helicopter and surveillance aircraft.  
The fighter aircraft were equipped with dumb as well as smart precision guided laser bombs.  
Helicopters were of the troop transport type or provided platforms for weapons such as such as the 
US-built Apache.  These weapons would be a combination of cannon and missiles.  The latter were 
probably of the Spike-ER (Extended Range) missile, Hellfire or TOW.   

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) (“drones”) 

 These were reported by a large number of witnesses as being employed by the IAF 
throughout the war.  It is apparent that in addition to their main role as surveillance aircraft, the 
IDF have also developed an armed UAV capability which was again reported by witnesses as being 
used on a number of occasions.  The armament of this UAV might well be compatible with the 
anti-tank variety of missile carried by their helicopters.  Informed sources suggest these UAVs are 
presently capable of carrying 2 or 3 such missiles probably of the Israeli produced Spike variety.  
The Spike missile is small.  It weighs around 5.3 pounds and is approximately 25 inches long.  It is 
capable of being flown into a target from a UAV by an operator or as a ‘fire and forget system’.  
The air vehicles involved are believed to be Israeli Aircraft Industries Herons which have only 
very recently (early 2006) entered operational service.  Israel also operates IAI Searcher II and 
Elbit Hermes 450 S unmanned air vehicles both of which would be capable of carrying at least two 
Spike missiles.  Lebanese army sources told the Commission that the so-called MKs (translated as 
Mother of Kamel), the local generic name for the UAVs, carry 3 missiles.  The UAVS are operated 
from a base inside Israel and on occasion from forward tactical sites.  Once a target is spotted, 
mission control would forward the coordinates back to the IAF command post in Tel Aviv.  From 
there it would be sent to one of the many fighter jets or attack helicopters hovering over Lebanon 
around the clock.   

Artillery 

 The Israeli Artillery Corps is the IDF corps responsible for operating its medium and 
long-range artillery assets.  During the conflict much was heard of their 155 mm self-propelled 
guns and the Multi Launch Rocket System (MLRS) described above in the section on cluster 
bombs.  The ground based troops were also supported by Naval Gun Fire Support from Israeli 
naval assets operating off the Lebanese coast. 

Main Battle Tanks 

 The Merkava is the main battle tank used by the Israeli armed forces.  The tank is equipped 
with a 120 mm gun and with three 7.62 mm machine guns, two roof mounted and one co-axial with 
the main gun.  The tank’s fire control system includes modern components, whose capabilities are 



A/HRC/3/2 
Page 117 

very high in detection range and target acquisition.  The night vision system is based on the 
world�s leading thermal technology.  The tank carries an ammunition store of 50 rounds of 120 mm 
ammunition.  The tank carries a store of 10,000 rounds of 7.62 mm ammunition.  The tank also 
utilizes a sophisticated Battle Management System (BMS).   

Cluster Munitions 

 Cluster munitions consist of a canister which breaks apart above the ground to release a 
large number of small bombs.  These are known as “bomblets” if delivered by air or “grenades” if 
delivered by artillery or rocket systems.  A single artillery shell disperses these grenades over an 
area as large as two football pitches.  Air-delivered cluster bombs saturate an area twice that size.  
A range of this ammunition has been developed and is designed specifically to target military 
objectives such as tanks, artillery locations, vehicles or troops; some have an incendiary capability.  
There is a significant “dud rate”.  Official figures place this generally at between 1 and 5%.  
However in the Lebanon conflict, dud rates as high as 40% have been reported.295  In other words, 
many of the bomblets did not explode but, rather like anti-personnel mines, they litter the ground 
with the potential to explode at any time later.  Dud rates of 40% translate into approximately 250 
unexploded bomblets for each MRLS rocket fired.  The number of M 85 duds is most striking as 
this ammunition has a built-in self destruct feature which apparently did not function correctly.   

 From the information made available to the Commission, Israel has in its arsenal cluster 
munitions which can be delivered by aircraft, artillery and rockets.  The following cluster 
munitions were used by Israel in Lebanon during the conflict: 

Ground Based  

• M483A1 155mm artillery shells each of which deliver 88 dual-purpose (anti-material and 
anti-personnel) grenades.   

• M 395 and M 396 Israeli manufactured 155 mm artillery shells.  These contain 63 and 
49 M85 cluster grenades respectively.  They also have a built-in self destruct device.   

• The Multiple Launch Rocket System (MLRS).  The MLRS is a versatile weapon system 
that supplements traditional artillery.  It delivers large volumes of firepower in a short time 
against critical, time-sensitive targets.  The system consists of a tracked launcher capable of 
launching two munitions pods of six rockets.  Each rocket (US manufactured M26) 
contains 644- M77 cluster grenades, designed to detonate on impact.  The anti-materiel 
capability is provided through a shaped charge which can penetrate up to four inches of 
armour.  Its steel case fragments and produces antipersonnel effects with a radius of 4 m.  A 
volley of 6 rockets would release 3,864 cluster bombs over an area covering a one 
kilometre radius. 

Air Dropped 

 Israel also used the CBU-58 cluster bomb.  It is loaded with 650 bomblets (BLU-63).  
These bomblets contain 5-gram titanium pellets, making them incendiary and useful against 
flammable targets.   
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Annex XII  
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Annex XIII 

LIST OF MATERIALS RECEIVED FROM OFFICIALS IN LEBANON 

Lebanese Presidency press office 

• CD: Pictures of the conflict, War on Lebanon, July 2006 

Ministry of Foreign Affairs 

• Set of Israeli propaganda leaflets 

• List of collective massacres 

• General truce convention (“Armistice Agreement”) between Lebanon and Israel  

Ministry of Interior 

• 4 files containing police reports on daily incidents and violations (1) Beirut/north, 
(2) Bekaa, (3) South, (4) Mount Lebanon 

• List of damages on humanitarian vehicles and facilities, 21 August 2006 

Ministry of Environment 

• Lebanese Atomic Energy Commission - National Council for Scientific Research: 
Preliminary findings - Depleted uranium post conflict assessment mission 

• Ministry of Environment: �environmental assessment of July 2006 war on Lebanon: a 
preliminary scoping (draft of 22 August 2006) 

• UNEP: Lebanon Post-Conflict Assessment: Summary 

• World Bank: Cost assessment of Environmental damage caused by recent hostilities in 
Lebanon - Concept note - 15 September 2006 

• IUCN: Rapid Assessment of Key Biodiversity Sites and Protected Areas in 
Lebanon - Mission 18-20 August 2006 

• Set of 3 documents regarding previous oil spills 

• Power Point Presentation on oil spill in Lebanon 

• Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 
Mediterranean 

• Set of documents related to oil spill, incl. overview of the situation, letter from the 
Minister, list of surveyed sites, cost of oil spill, equipment and human resources needed 

• One CD of IUCN on Lebanon’s oil spill crisis (video) 

• One CD with 17 documents, 1 video and 114 pictures from various sites 
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• Lebanon Marine and Coastal Oil Pollution International Assistance Action Plan (prepared 
by the Experts working group for Lebanon - 25 August 2006) 

• REMPEC-Cedre: A synthesis of the surveys recently carried out by OSOCC Experts, up to 
23 September (25 September 2006) 

• REMPEC-Cedre: Lebanon marine and coastal oil pollution international assistance action 
plan (13 October 2006) 

• Information note: Results of sample analysis (29 August 2006) 

• Oil Spill Equipment donated to Lebanon 

• Waste Management Options (6 October 2006) 

• Basic waste management recommendations (14 September 2006) 

Ministry of Education and Higher Education 

• Preliminary assessment of 12 July 2006 war damages, Public schools, September 2006 

Ministry of Culture 

• Constat des effets de la marée noire sur Byblos 

• Report and pictures on damages of July 2006 Israeli aggression on Lebanese archaeological 
and historical sites 

• UNESCO draft proposal, Emergency Safeguarding of the World Heritage Site of Byblos: 
oil spill effect 

• Paper on Rehabilitation of Cultural Heritage Site of Chamaa - South Lebanon, and the 
Souks of Baalbeck listed on the World Heritage 

Ministry of Defence 

• Samples of leaflets thrown on the South 

• List of military buildings hit 

• List of military killed 

• List of military injured 

• Samples of Army logs on Damages and targeted places  

Ministry of Economy and Trade 

• Note “Economic Assessment” 

• Higher Relief Commission Daily Situation Report No 65 

• Paper: War Crimes/Crimes against humanity 
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• List of collective massacres (prepared by the Higher Relief Council) 

• List of businesses targeted 

• CD with pictures of bridges, road, villages attacked; satellite images 

• List of industries damaged partially or completely by the war 

Ministry of Labour 

• List of Damaged Factories 

Ministry of Agriculture 

• CD with pictures of war damages 

Ministry of Public Works and Transport 

• CD: “War of July” 

Ministry of Health 

• National Strategy for Early Recovery of the Health Sector in Lebanon 

• Statistics on July 2006 wounded (Arabic) 

Ministry of Information 

• CD: slide show of atrocities 

• Videotape 

Ministry of Social Affairs 

• 2 power points presentations of the Renee Moawad Foundation on project: Combating child 
labor through education 

• Higher Council of Childhood, The Israeli war on Lebanon, documented war crimes against 
children 

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture 

• Report “An overview of the economic impact of Israel’s war on Lebanon” with a cover 
letter 

Parliamentary Human Rights Committee 

• File on Zoubqine 

• File on Sreifa 

• File on Marwaheen 

• File on Marjayoun 
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• File on Chiyah 

• File on Qana 

• File on El Douweir 

• One brochure from Télé Lumière 

• One book from the Newspaper Al Safi 

• 2 CDs from LBCI 

• 1 CD from New TV 

• A set of pictures 

• An electronic file with 15 reports  

• List of civilian children provided by the Internal Security Forces (Arabic) 

• List of civilian dead compiled by the civil society network (Arabic) 

• List of civilian injured victims provided by the Ministry of Health (Arabic) 

• List of destroyed schools, hospitals, worship places as well as petrol stations    provided by 
the Internal Security Forces (Arabic) 

• Testimony of Ill-treatment by a Lebanese individual detained by the Israeli authorities 
(English) 

• List of cluster bomb victims for the period from 14 August to 17 October 2006 (Arabic) 

Al Khiam Municipality 

• 4-page paper on detailed damages 

Qana Municipality 

• Historical guide to Qana (x2) 

• Detailed list of casualties 

Burj Barajneh Municipality 

• One letter with a list of damages 

Ghobeirch Municipality 

• One letter on damages 

Dahyeh Municipality 

• CD Pictures of bridges, roads and villages attacked 
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Jiyyeh Power Plant Director 

• 2 videos and 13 pictures after fire  

• 29 videos and 55 pictures during fire 

• One map 

Najem Hospital - Tyre 

• List of amputees 

• List of patients received during the crisis 

Dar-el-Hekma Hospital, Baalbeck 

• One CD with 146 pictures 

Bar Association in Beirut 

• Summary of the report of the Bar Association in Beirut to the Special Investigation 
Commission appointed by the Human Rights Council 

• Full report submitted to the Commission of Inquiry 

Human Rights Institute (Bar Association) 

• List of casualties in the Shiyyah incident 

• The Israeli War on Lebanon: documented war crimes against children and violations of 
rights of the Lebanese children 

Lebanese Red Cross 

• Newsletter, issue 11, year 3, October 2006 
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Annex XIV 

LIST OF MATERIALS RECEIVED FROM NGOS AND OTHER SOURCES 

Human Rights Watch 

• Fatal strikes, Israel�s indiscriminate attacks against civilians in Lebanon, August 2006 

• Letter dated 20 October 2006, with collection of documents about the actions of Hezbollah 

Amnesty International 

• Israel/Lebanon, Israel and Hizbullah must spare civilians, Obligation under international 
humanitarian law of the parties to the conflict in Israel and Lebanon, July 2006 

• Israel/Lebanon, Deliberate destruction or “collateral damage”? Israeli attacks on civilian 
infrastructure, August 2006 

• Israel/Lebanon, Under fire: Hizbullah�s attacks on northern Israel, September 2006 

• Lebanon: Cluster-bombs threaten civilian lives, 1 September 2006 

• UA 212/06 Fear for safety/forcible displacement, 7 August 2006 

• UA 216/06 Fear for safety/health concern, 9 August 2006 

• UA 237/06 Fear for safety, 1 September 2006 

• Public statement, Security Council must ask UN Secretary-General to initiate 
comprehensive independent inquiry in Lebanon and Israel, 9 August 2006 

• Public Statement, Lebanon/Israel: The United Nations Human Rights Council must make a 
positive contribution to ending violations of human rights and humanitarian law, 11 August 
2006 

• Public statement, Lebanon: Grinding impact of maritime blockade on civilians, 
8 September 2006 

• Open letter, Lebanon/Israel: Open letter to foreign ministers meeting in Rome, 
26 July 2006 

• Open letter to members of the United Nations Security Council on the situation in 
Lebanon/Israel, 2 August 2006 

• Letter to Secretary-General Kofi Annan, 25 August 2006 

Reporters sans frontières 

• Emergency response in Lebanon, Activity report, August 2006 

• Letter to Pr. Ghalil Djilali, Commission internationale humanitaire d’établissement des 
faits, 1 August 2006 
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• Press release, Humanitarian Fact-Finding Commission replies to Reporters without borders, 
24 August 2006 

FIDH, REMDH, Plateforme non gouvernementale Euromed 

• Liban: Mission de solidarité, 15 August 2006 

International Crisis Group 

• The Arab-Israeli conflict: To reach a lasting peace, 5 October 2006 

UN Watch 

• Index of documents on Hezbollah violations, 20 October 2006 

Pax Christi International 

• Letter with information from the Hôpital Ste Thérèse, Beirut, and latest reports from NFH 
and ALEF, 12 October 2006 

Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights of the American Jewish Committee 

• F.  Raday, �Israel under Rocket Attack: A Profile of Displacement and Destruction 12 July-
15 August 2006�, 29 September 2006 

Statement of the International Association of Jewish Lawyers and Jurists (IAJLJ), sent with letter 
dated 30 October 2006 

Commission internationale humanitaire d’établissement des faits 

• Letter to M.  Robert Menard, SG Reporters sans frontiers, 16 August 2006 

Nouveau Droits de l’Homme - Association Libanaise pour l’Education et la Formation 
(NDH-ALEF) 

• International Humanitarian Law violations in the current conflict opposing Hezbollah 
(Lebanon) to the State of Israel, Preliminary report, 1 August 2006 

• International Humanitarian Law violations in the current conflict opposing Hezbollah 
(Lebanon) to the State of Israel, Second report, 14 August 2006 

• International Humanitarian Law violations in the current conflict opposing Hezbollah 
(Lebanon) to the State of Israel, Third report, 4 September 2006 

• The right to an adequate standard of living of internally displaced persons, 11 August 2006 

Landmine action 

• Foreseeable harm, the use and impact of cluster munitions in Lebanon: 2006 

Lebanese Association for Human Rights 

• Summary of events, September 2006 
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• A detailed list of massacres perpetrated by Israel 

• Comments 

• List of names of killed females and children 

Palestinian human rights organization (PHRO) 

• Urgent Appeal to UNRWA to setup an emergency action due to situations in Lebanon, 
21 July 2006 

• Expatriated Palestinians, 25 July 2006  

• Israel severe breaches to the international law.  27 July 2006 

• Defending the rights of Palestinian refugees in Lebanon, August 2006 

• Written statement submitted to the second special session of the United Nations Council, 
10 August 2006 

Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture 

• Inventory of 33 days of Massacres, 14 September 2006 

• Daily attacks against Lebanon 

• For an international court & to freeze the Israeli membership in the United Nations, 
14 September 2006 

ANND (NGO) 

• CD, Lebanon Under Aggression, Daily Updates, (12 July-14 August) 

Caritas Lebanon Migrant Center 

• Emergency response to extremely vulnerable migrants in Lebanon, Following the crisis of 
Lebanon 12 July 2006 

NGO network against Israeli war crimes 

• Questionnaire used to interview victims, August 2006 

The Lebanese Foundation For Permanent Civil Peace 

• Impact de la guerre du 12 Juillet 2006 sur la société libanaise et les droits de l�homme, 
2 October 2006 

Greek political party “Synaspismos” 

• Report on a visit to Lebanon, 25-27 July 2006  
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Annex XV 

CONTENTS OF CD-ROM WITH PICTURES DOCUMENTING 

COI’S FINDINGS 

1. Agriculture (7 files) 

2. Attacks on civilians and civilian objects (67 files) 

3. Medical facilities (13 files) 

4. Medical personnel (8 files) 

5. Religious property and places of worship (13 files) 

6. Cultural and historical property (26 files) 

7. Environment (11 files) 

8. Schools and educational establishments (3 files) 

9. United Nations Peacekeepers (4 files) 

10. Weapons (6 files) 
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