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إسرائيل/لبنان

تدمري متعمد أم "أضرار جانبية"؟
اهلجمات اإلسرائيلية على البنية التحتية املدنية
"كان السكان املدنيون يف لبنان ومشال إسرائيل اخلاسر األكرب يف دوامة العنف هذه اليت ال طائل حتتها واليت مضى
عليها اآلن شهر كامل ابلضبط  ...واملفروض أن تصان أرواح املدنيني ويف هذا النـزاع ال حيصل ذلك".

جان إيغالند ،مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 10 .أغسطس /آب 2006

مقدمة
جرت مواجهة عسكرية كربى بني  12يوليو/متوز و 14أغسطس/آب بني حزب هللا وإسرائيل يف أعقاب أسر جنديني
إسرائيليني وقتل آخرين على يد حزب هللا يف غارة عرب احلدود الفاصلة بني إسرائيل ولبنان .وقد شنت إسرائيل هجمات يف
مجيع أحناء لبنان براً وحبراً وجواً ،فقتلت زهاء  1000مدين .وأطلق حزب هللا آالف الصواريخ على مشال إسرائيل ،فقتل
حوايل  40مدنياً .ومت هتجري مئات اآلالف من املدنيني يف إسرائيل ولبنان.
ويلخص التقرير املوجز التايل املعلومات األولية املتوافرة لدى منظمة العفو الدولية وبواعث قلقها إزاء الدمار اهلائل الذي حلق
ابلبنية التحتية املدنية يف لبنان خالل النـزاع .ويستند إىل معلومات مباشرة استُقيت من بعثة ميدانية زارت لبنان؛ ومقابالت
أجريت مع العشرات من ضحااي اهلجمات؛ وبياانت رمسية وتقارير صحفية ومناقشات مع األمم املتحدة واجليش اإلسرائيلي
ومسؤويل احلكومة اللبنانية وأحاديث جرت مع اجملموعات غري احلكومية اإلسرائيلية واللبنانية.
وال يغطي هذا التقرير املوجز أبي درجة من التفصيل االنعكاسات األوسع حلملة القصف .وال جيري تقييماً ملدى أتثريها
على حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك انتهاكات احلقوق يف احلياة أو احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل احلق يف
الغذاء والصحة والسكن ،وال يتناول التأثري االقتصادي األبعد مدى والتهجري اهلائل داخلياً وعرب احلدود .كما أنه ال يتناول
اهلجمات اليت شنها حزب هللا على إسرائيل وأتثريها على املدنيني – فهذه سيتم تناوهلا يف مكان آخر .ويسلط هذا التقرير
الضوء على جانب واحد من النـزاع ،لكنه يشدد على احلاجة إلجراء حتقيق دويل عاجل وشامل يف إدارة العمليات العدائية
من جانب كال الطرفني.
ومنذ اندالع النـزاع ،بعثت منظمة العفو الدولية مبندوبني إىل إسرائيل ولبنان على السواء ووجهت مناشدات علنية إىل
احلكومة اإلسرائيلية وحزب هللا على السواء للتقيد مببادئ القانون اإلنساين الدويل .وقام أعضاء منظمة العفو الدولية

وأنصارها حول العامل حبملة لوقف إطالق النار ودعوا إىل فتح ممر آمن ملرور املدنيني احملاصرين وحثوا إسرائيل ولبنان على
املوافقة على إجراء حتقيق من جانب هيئة مستقلة وحيادية يف منط اهلجمات اليت شنتها إسرائيل وحزب هللا على السواء.

تدمري متعمد أم ’أضرار جانبية‘؟

خالل ما يزيد على أربعة أسابيع من القصف الربي واجلوي للبنان من جانب القوات املسلحة اإلسرائيلية ،أُصيبت البنية
وسوهتا ابألرض وحولت
األساسية للبالد بدمار على نطاق ال ميكن وصفه إال ابلكارثي .إذ دكت القوات اإلسرائيلية املباين َّ
أحياء أبكملها إىل ركام وحولت القرى والبلدات إىل مدن أشباح ،مع هروب سكاهنا من القصف .ونُسفت الطرق الرئيسية
واجلسور وحمطات الوقود وتناثرت حطاماً .وقُتلت عائالت أبكملها يف الضرابت اجلوية على منازهلا أو سياراهتا أثناء هروهبا
من االعتداءات اجلوية على قراها .وظل عشرات األشخاص مدفونني حتت أنقاض منازهلم طوال أسابيع ،فيما ُمنع العاملون
يف الصليب األمحر وغريهم من عمال اإلنقاذ من الدخول إىل املناطق بسبب استمرار الضرابت اإلسرائيلية .ويواجه اآلن
مئات اآلالف من اللبنانيني الذين فروا من القصف خطر الذخائر غري املنفجرة فيما يتوجهون إىل دايرهم.

وقد شن سالح اجلو اإلسرائيلي ما يزيد على  7000غارة جوية على حوايل  7000هدف يف لبنان بني  12يوليو/متوز
و 14أغسطس/آب ،بينما شنت البحرية اإلسرائيلية  2500عملية قصف إضافية 1.ورغم اتساع نطاق اهلجمات ،إال أهنا
ركزت بشكل خاص على مناطق معينة .وإضافة إىل اخلسائر البشرية املباشرة – واليت تُقدَّر أبكثر من  1183قتيالً ،كان
ثلثهم من األطفال 2،و 4054جرحياً وهتجري  970,000لبناين – 3أُصيبت البنية التحتية اللبنانية أبضرار فادحة .وتشري
تقديرات احلكومة اللبنانية إىل أن " 31نقطة حيوية" (مثل املطارات واملوانئ البحرية وحمطات معاجلة املياه واجملاري واملرافق
الكهرابئية) تعرضت لتدمري شامل أو جزئي ،شأهنا شأن ما ال يقل عن  80جسراً و 94طريقاً .4وأُصيبت أكثر من 25
6
حمطة وقود 5وحنو  900مؤسسة جتارية .ويتجاوز عدد العقارات السكنية واملكاتب واملتاجر اليت دمرت كلياً .30,000
وتعرض مستشفيان حكوميان – يف بنت جبيل وميس اجلبل – للتدمري الكامل يف اهلجمات اإلسرائيلية وأُصيبت ثالثة
7
مستشفيات أخرى أبضرار جسيمة.
ويف بلد يقل عدد سكانه عن أربعة ماليني نسمة ،خرج أكثر من  25ابملئة منهم إىل الشوارع كمهجرين .والتجأ حوايل
 500,000منهم إىل بيـروت وحدها ،حيث افتش العديد منهم األرض يف احلدائق واألماكن العامة ،بدون ماء وال مرافق
لالغتسال.
وذكر مندوبو منظمة العفو الدولية يف جنوب لبنان أنه يف قرية بعد قرية يف شىت أحناء جنوب لبنان كان النمط متشاهباً :
الشوارع ،وخباصة الشوارع الرئيسية ختللتها احلفر اليت أحدثتها قذائف املدفعية على امتدادها .ويف بعض احلاالت ،ظهرت
آاثر القنابل العنقودية .واستُهدفت املنازل هبجمات ُشنت بواسطة الصواريخ املوجهة اليت تتسم ابلدقة وتعرضت لتدمري شامل
أو جزئي ،نتيجة لذلك .واستُهدفت املباين التجارية ،مثل حمالت السوبرماركت أو حمالت املواد الغذائية وحمطات خدمة
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السيارات وحمطات الوقود ،غالباً بذخائر موجهة دقيقة وقذائف مدفعية تسببت ابندالع احلرائق وتدمري حمتوايهتا .ومع
انقطاع الكهرابء وعدم وصول املؤن الغذائية وغريها من اإلمدادات إىل القرى ،لعب تدمري حمالت السوبرماركت وحمطات
الوقود دوراً حامساً يف إجبار السكان احملليني على النـزوح .كذلك منع نفاد الوقود السكان يف احلصول على املياه ،ألن
مضخات املياه حتتاج إىل كهرابء أو مولدات تتغذى ابلوقود.
وقد أصر الناطقون ابسم احلكومة اإلسرائيلية على أهنم كانوا يستهدفون مواقع حزب هللا ومرافق إسناده وأن األضرار اليت
حلقت ابلبنية التحتية املدنية كانت عرضية أو جنمت عن استخدام حزب هللا للسكان املدنيني "كدروع بشرية" .بيد أن منط
ونطاق اهلجمات ،فضالً عن عدد اإلصاابت اليت وقعت يف صفوف املدنيني ومقدار األضرار اليت حلقت ،جتعل من هذا

التربير كالماً أجوف .وتوحي األدلة بقوة أبن التدمري الواسع للمرافق العامة وشبكات الطاقة ومنازل املدنيني والصناعات كان
متعمداً وجزءاً ال يتجزأ من استاتيجية عسكرية ،وليس جمرد "أضرار جانبية" أو أضرار عرضية حلقت ابملدنيني أو املمتلكات
املدنية نتيجة الستهداف األهداف العسكرية.
ويبدو أن التصرحيات اليت أدىل هبا املسؤولون العسكريون اإلسرائيليون تؤكد أن تدمري البنية التحتية كان ابلفعل هدفاً للحملة
العسكرية .ويف  13يوليو/متوز ،بعيد بدء الضرابت اجلوية ،الحظ اجلنرال دان حالوتس رئيس أركان جيش الدفاع اإلسرائيلي
أن كل بيـروت ميكن أن تُشمل ضمن األهداف إذا استمرت صواريخ حزب هللا يف ضرب مشال إسرائيل ،إذ قال " :بكل
بساطة ،ال شيء يف مأمن (بلبنان) 8".وبعد ثالثة أايم ،وفقاً لصحيفة جريوزمل بوست ،هدد أحد كبار ضباط جيش الدفاع
اإلسرائيلي أبن إسرائيل قد تدمر حمطات الطاقة اللبنانية إذا أطلق حزب هللا صواريخ بعيدة املدى على منشآت استاتيجية يف
مشال إسرائيل 9.ويف  24يوليو/متوز ،ويف مؤمتر صحفي عقده أحد كبار ضباط سالح اجلو اإلسرائيلي ،قيل للمراسلني إن
10
رئيس أركان جيش الدفاع اإلسرائيلي أمر العسكريني بتدمري ٍ 10
مبان يف بيـروت مقابل كل صاروخ كاتيوشا يضرب حيفا.
وفيما بعد أدانت مجعية احلقوق املدنية يف إسرائيل تعليقاته 11.ووفقاً لصحيفة نيويورك اتميز ،قال رئيس أركان جيش الدفاع
اإلسرائيلي إن الضرابت اجلوية تستهدف مواصلة الضغط على املسؤولني اللبنانيني ،وإرسال رسالة إىل احلكومة اللبنانية أبهنا
جيب أن تتحمل مسؤولية أفعال حزب هللا .وأطلق على حزب هللا نعت "سرطان" ينبغي على لبنان أن يتخلص منه "ألهنم
12
إذا مل يفعلوا فسيدفع بلدهم مثناً ابهظاً جداً"
ويوحي التدمري واسع النطاق للشقق واملنازل ومرافق الكهرابء واملاء والطرقات واجلسور واملصانع واملرافئ ،إضافة إىل عدة
تصرحيات أدىل هبا املسؤولون اإلسرائيليون ،بوجود سياسة ملعاقبة كل من احلكومة اللبنانية والسكان املدنيني يف مسعى
يبد أن منط اهلجمات يتغري ،حىت عندما ابت
حلملهم على االنقالب على حزب هللا .ومل تتاجع اهلجمات اإلسرائيلية ومل ُ
واضحاً أن ضحااي القصف كانوا أبغلبيتهم من املدنيني ،وهذا ما حصل منذ األايم األوىل للنـزاع.

القانون اإلنساين الدويل وجرائم احلرب
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ينظم القانون اإلنساين الدويل إدارة احلرب ويسعى إىل محاية املدنيني واألهداف املدنية واألشخاص الذين ال يشاركون يف
العمليات العدائية .ويف النـزاع املسلح ،ينبغي على القوات املسلحة أن متيز بني األهداف املدنية اليت ال جيوز مهامجتها ،وبني
األهداف العسكرية اليت جيوز مهامجتها مع مراعاة شروط معينة .ويشكل مبدأ التمييز حجر األساس يف قوانني احلرب.
فاألهداف العسكرية هي تلك اليت "تسهم بطبيعتها وموقعها وغرضها أو استخدامها إسهاماً فعاالً يف العمليات العسكرية
واليت مينح تدمريها الكلي أو اجلزئي أو االستيالء عليها أو حتييدها ،يف الظروف السائدة يف حينه ،ميزة عسكرية مؤكدة" .أما
األهداف املدنية فهي "مجيع األهداف اليت ليست أهدافاً عسكرايً" .واألهداف اليت تعترب عادة "أهدافاً مدنية" ،ميكن يف
ظروف معينة أن تصبح أهدافاً عسكرية مشروعة إذا كانت "تُستخدم لإلسهام الفعال يف العمليات العسكرية" .بيد أنه يف
حال وجود شك حول هذا االستخدام ،جيب اعتبار اهلدف مدنياً.

وحتظَّر اهلجمات املباشرة على األهداف املدنية ،شأهنا شأن اهلجمات اليت تُشن بال متييز .واهلجمات اليت تشن بال متييز هي
ُ
تلك اليت تضرب أهدافاً عسكرية ومدنية دون متييز بينهما .ومن أشكال اهلجوم الذي ال مييز بني األهداف معاملة األهداف
العسكرية املنفصلة واملتميزة بوضوح واليت تقع يف مدينة أو بلدة أو قرية أو جتمع للمدنيني ،كهدف عسكري واحد .فإذا مت
اكتشاف أن مبنيني يقعان يف منطقة سكنية حيتواين على مقاتلني ،فإن قصف املنطقة أبكملها يكون غري قانوين.
واهلجمات غري املتناسبة ،احملظورة أيضاً ،هي تلك اليت يعترب فيها "الضرر اجلانيب" مفرطاً جلهة امليزة العسكرية املباشرة اليت يتم
حتقيقها .وتصر إسرائيل على أن امليزة العسكرية يف هذا السياق "ليست يف ذلك اهلجوم احملدد ،بل يف العملية العسكرية
13
أبسرها".
وهذا التفسري واسع أكثر مما جيب .وغالباً ما تُستخدم التفسريات املبالغ هبا ملا يشكل هدفاً عسكرايً أو ميزة عسكرية لتربير
اهلجمات اليت تستهدف إحلاق األذى ابقتصاد الدولة أو إضعاف معنوايت سكاهنا املدنيني .وتقوض مثل هذه التفسريات
احلصانة املدنية .وال ميكن للمزية العسكرية املشروعة أن تكون جمرد ميزة "حمتملة أو غري حمددة" .فإذا كان إضعاف تصميم
شعب العدو على القتال يُعترب هدفاً مشروعاً للقوات املسلحة ،فلن تكون هناك أية حدود للحرب.
وال شك يف أن إسرائيل شنت هجمات واسعة ضد البنية األساسية املدنية العامة ،مبا فيها حمطات الطاقة واجلسور والطرق
الرئيسية واملوانئ البحرية ومطار بيـروت الدويل .فمثل هذه األهداف يُفتض أبهنا مدنية .وقد قال املسؤولون اإلسرائيليون
ملنظمة العفو الدولية إن االستخدام العسكري ألشياء معينة مثل الكهرابء والوقود جيعلها أهدافاً عسكرية مشروعة .بيد أنه
حىت إذا أمكن القول أبن بعض هذه األهداف ميكن أن تُصنف أهدافاً عسكرية (ألهنا ختدم غرضاً مزدوجاً) ،فإسرائيل ملزمة
بضمان أال تنتهك مهامجة هذه األهداف مبدأ التناسب .فمثالً ،فإن الطريق اليت ميكن استخدامها للنقل العسكري تظل
أساساً مدنية بطبيعتها .وامليزة العسكرية املتوقعة من تدمري الطريق جيب أن تقاس ،مثالً ،مقابل التأثري احملتمل على املدنيني
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وخباصة األكثر ضعفاً مثل أولئك الذين حيتاجون إىل رعاية طبية عاجلة .وتنطبق هذه االعتبارات على الكهرابء والوقود من
مجلة أشياء أخرى.
وهناك التزام يكتسي أمهية حامسة مشاهبة هو أن تتخذ إسرائيل "عناية متواصلة حلماية املدنيني والسكان املدنيني واألهداف
املدنية من اهلجوم" .وهذا يشمل اختيار فقط وسائل وطرق اهلجوم "هبدف جتنب ،ويف أية حال التقليل من ،اخلسارة
العرضية ألروح املدنيني وإحلاق إصاابت يف صفوفهم وإحلاق أضرار ابألهداف املدنية".
وُمينع كذلك استخدام التجويع كوسيلة من وسائل األعمال احلربية أو ملهامجة وتدمري وإزالة األهداف اليت ال غىن عنها لبقاء

السكان املدنيني على قيد احلياة أو جعلها عدمية الفائدة .وتطرح بعض األهداف املختارة – حمطات ضخ املياه وحمالت
السوبرماركت مثالً -إمكانية أن تكون إسرائيل قد انتهكت احلظر املفروض على ضرب األهداف اليت ال غىن عنها لبقاء
السكان املدنيني على قيد احلياة.

وقد أكدت إسرائيل أن مقاتلي حزب هللا تغلغلوا بني السكان املدنيني خللق "دروع بشرية" ،ويف حني أن استخدام املدنيني
حلماية مقاتل من اهلجوم يعترب جرمية حرب ،مبوجب القانون اإلنساين الدويل ،إال أن مثل هذا االستخدام ال يعفي الطرف
املقابل من الواجبات املتتبة عليه حلماية السكان املدنيني.
والعديد من االنتهاكات اليت نظر فيها هذا التقرير هي جرائم حرب تستتبع مسؤولية جنائية فردية .وتشمل اهلجوم املباشر
على األهداف املدنية وشن هجمات بال متييز أو غري متناسبة .ويتعرض األشخاص الذين تتوافر ضدهم أدلة ظاهرة الوجاهة
على مسؤوليتهم عن ارتكاب هذه اجلرائم للمسؤولية اجلنائية يف أي مكان من العامل من خالل ممارسة الوالية القضائية
العاملية.

األضرار اليت حلقت ابلبنية األساسية

ال ميكن حصر التأثري بعيد املدى للدمار الذي حلق ابلبنية األساسية اللبنانية على حياة رجال هذا البلد ونسائه وأطفاله .إذ
فقد كثريون منهم منازهلم ،بينما يتتب عليهم مواجهة وفاة أحبائهم أو بذل اجلهد للتغلب على اجلروح البليغة .وخسر
ودمرت السجالت اليت تثبت ملكية املنازل والعقارات ،مما يزيد من املصاعب اليت يواجهوهنا يف إعادة
كثريون مصدر رزقهمُ .
بناء حياهتم.
وقال فضل شلق رئيس جملس اإلمناء واإلعمار يف البالد يف  16أغسطس/آب إن "قيمة األضرار اليت وقعت تصل إىل 3,5
14
مليار دوالر أمريكي" :مليارا دوالر لألبنية و 1,5مليار دوالر للبنية التحتية مثل اجلسور والطرقات وحمطات الطاقة.
وأظهرت دراسة ميدانية أعدها اجمللس استناداً إىل عمليات املعاينة امليدانية يف وسط ومشال لبنان واملكاملات اهلاتفية اليت
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تلقاها املهندسون وموظفو البلدايت يف اجلنوب ،أن شبكة الطرق تعرضت ألكرب قدر من األضرار ،حيث مت تدمري 120
جسراً (وهذا رقم أعلى كثرياً من ذلك الذي ذكرته احلكومة) .وقال فضل شلق إن استبدال اجلسر الذي يربط جبل لبنان
بسهل البقاع فوق هنر سلفي على الطريق املؤدية إىل دمشق يكلف حنو  65مليون دوالر أمريكي" .وهو جسر مجيل يرتكز
على أعمدة يبلغ ارتفاعها  70متاً ،وأحد اجلسور الفريدة من نوعها يف الشرق األوسط أبسره .فلماذا يدمرون مثل هذا
اجلسر؟" على حد قوله" .كان إبمكاهنم قصف بدايته وهنايته ووقف حركة املرور .لكنهم أمعنوا يف قصف هذا اجلسر عدة
مرات 15".وقال مراقب آخر إن "هذا اجلسر ال يستخدمه حزب هللا ألنه يقع يف املنطقة السياحية اجلبلية يف جبل لبنان
بعيداً عن جنوبه .وابلتايل ليس له أية قيمة استاتيجية ابلنسبة حلرب إسرائيل ضد حزب هللا .لكنه كان جسراً مجيالً ورمزاً
16
إلعادة بناء لبنان بعد احلرب األهلية".

منازل املدنيني

"كان منـزالً متواضعاً ،لكنه املنـزل الذي وُلدت وترعرعت فيه قبل حوايل  70عاماً؛ وكان مستودعاً جلميع ذكرايت
طفوليت .وإنين أشعر ابحلزن الشديد عندما أُفكر يف أنه دُِّمر".
نعمة مجعة ،مدافع معروف عن حقوق اإلنسان يف حديث له مع منظمة العفو الدولية بعيد علمه بتدمري منـزل عائلته يف
بنت جبيل.

جرى تدمري آالف املنازل تلو األخرى يف القصف اإلسرائيلي الذي دام أربعة أسابيع ملختلف أحناء لبنان – السيما يف القرى
والبلدات الواقعة جنوب هنر الليطاين ،ويف ضواحي العاصمة بيـروت ويف مدينة بعلبك وحميطها.
ووفقاً مللف احلقائق الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة يف  16أغسطس/آب ،جرى تدمري
 15000منـزل مدين – بيوت وشقق .ومن شبه املؤكد أن هذا الرقم أقل من الواقع .وتشري الوثيقة ذاهتا إىل أن" ،بعثة تقييم
تضم عدة وكاالت أُرسلت إىل الضاحية اجلنوبية لبـريوت الحظت أيضاً حدوث تدمري واسع رغم أن املدى الكامل مازال
17
قيد التقييم .وحبسب ما ورد ُدمرت  2500وحدة سكنية يف حارة حريك وتعرضت  5000أخرى ألضرار".
وتبني ملندويب منظمة العفو الدولية الذين زاروا البلدات والقرى الواقعة يف جنوب لبنان أنه يف قرية تلو أخرى تعرضت املنازل
لقصف مدفعي شديد فضالً عن التدمري بواسطة الذخائر دقيقة التوجيه اليت أُلقيت من اجلو .وقد اتسمت هذه الذخائر
ومسارها بدقة متناهية حيث أصابت واحداً أو أكثر من أنظمة الدعم الرئيسية للمباين اليت تسبب اهنيار املبىن كلياً أو جزئياً
بفعل وزنه .ويف بيـروت ،حتولت منطقة شاسعة تضم مباين عالية مكتظة ابلسكان كانت بيواتً لعشرات اآلالف من السكان
الذين غادر معظمهم بتشجيع من حزب هللا كما يبدو حفاظاً على سالمتهم ،إىل ركام بفعل الغارات اجلوية املتكررة.
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ووفقاً لليونيفل ،ففي  15أغسطس/آب كانت نسبة  80ابملائة من منازل املدنيني يف قرية الطيبة مدمرة ،و 50ابملائة يف
قرييت مركبا والقنطرة ،و 30ابملائة يف ميس اجلبل و 20ابملائة يف حوال و 15ابملائة يف طلوسة .18ويف اليوم التايل ،ذكرت
اليونيفل أن  80ابملائة من املنازل املدنية يف قرية الغندورية قد ُدمرت و 60ابملائة يف قرية زبقني و 50ابملائة يف جبل البطم
19
والبياضة و 30ابملائة يف بيت ليف و 25ابملائة يف كفرا.
وتضمنت األماكن اليت زارها مندوبو منظمة العفو الدولية بلدة بنت جبيل يف أقصى جنوب البالد .وقد ُدمر وسط املدينة
الذي كان يضم سوقاً مرتفعة وشوارع جتارية مكتظة تتفرع منه .وهكذا كان حال الشوارع اليت ُدمرت فيها كافة املباين ،أو
تعرضت ألضرار جسيمة أو ابتت غري قابلة للتميم .وتناثرت األنقاض يف الشوارع وشكلت دليالً واضحاً على سبب

األضرار ،حيث مت العثور على ذخائر مل تنفجر وشظااي وحفر تفصل بينها مسافات يف كافة األحناء .وبدا أن أنواع الذخائر
املوجودة يف ترسانة اجليش اإلسرائيلي هي اليت تسببت ابألضرار ،مع وجود أضرار واضحة انمجة عن ذخائر تطلق من اجلو
وقذائف مدفعية وقنابل عنقودية.
ويف عيناات اجملاورة ،مل يكن املشهد خمتلفاً  :تدمري واسع ملنازل املدنيني .وكانت جثث بعض الذين قُتلوا عندما ُدمرت منازهلم
على رؤوسهم يف األسبوعني الثاين والثالث من يوليو/متوز ما زالت حتت األنقاض عندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية
القرية يف  1أغسطس/آبَّ .
وتعذر إخراج جثثهم حىت  15-14أغسطس/آب عقب سراين مفعول وقف إطالق النار.
وقال يوسف وهيب ،وهو رجل أعمال عاش طوال سنوات يف أمريكا الالتينية ،ملنظمة العفو الدولية 20حول تدمري منـزل عائلته
يف  21يوليو/متوز " :كان  23من اجلريان حيتمون يف منـزل والدي ،ألنه كان أكثر صالبة من املنازل األخرى يف املنطقة.
وكنت قد حتدثت مع والدي على اهلاتف يف فتة سابقة من ذلك اليوم وقال يل ’ :إنين يف اخلامسة والثمانني من عمري وقد
شهدت كل احلروب لكن أايً منها مل يكن قط كهذه احلرب ،ال أدري من أين ’أتت كل هذه القنابل؛ إهنا أشبه ابجلحيم‘.
"وبعد بضع ساعات ،قصف اجليش اإلسرائيلي املنـزل فقتل والدي وأُصيب زوج شقيقيت جبراح؛ وحلسن حظه جنا .لكن أحد
اجلريان الذي توجه إىل زاوية الغرفة اليت أصيب فيها والدي أُصيب أيضاً وقتل .وحىت اآلن ال أعرف ما إذا كان منـزيل ،الذي

يقع يف جزء خمتلف من القرية عن منـزل والدي ما زال قائماً؛ وقال بعض األشخاص إنه ُدمر وقال آخرون إنه ما زال قائماً.
ال أدري؛ وال أستطيع الذهاب إىل القرية بسبب القصف اإلسرائيلي .لقد بذلت كثرياً من اجلهد والعرق لبناء منـزيل وحديقته.
وأان أعكف على بنائه منذ العام  2000وكنت ال أزال أضيف عليه وأُجري حتسينات .واحلديقة مجيلة ،وقد أمضيت كثرياً
من وقيت فيها عندما كنت أعود للقرية .فإذا ُدمر املنـزل ،سأضطر أن أعيد بناءه .وقد ُدمر منـزل عائلتنا مرة قبل ذلك يف
العام  1970فأعدان بناءه .واآلن ُدمر جمدداً .وإذا ُدمر منـزيل أيضاً ،فاضطر إىل إعادة بنائه".

مرافق املياه
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ُدمرت اآلابر وأانبيب املياه وصهاريج التخزين وحمطات الضخ ومرافق معاجلة املياه يف شىت أحناء جنوب لبنان .كما تعطلت
شبكة املياه يف البالد أبسرها ،ألن أانبيب املياه املمتدة حتت الطرقات تعرضت ألضرار واسعة عندما قُصفت الطرقات
الكائنة فوقها .وقدَّرت احلكومة اللبنانية تكلفة األضرار اليت حلقت مبرافق املياه أبكثر من  70مليون دوالر اعتباراً من 8
أغسطس/آب.
وتشمل مرافق املياه املتضررة واملدمرة أربع آابر يف فخر الدين ،فضالً عن األانبيب املمتدة بني حمطة فخر الدين ووادي
ودمرت حمطة ضخ يف منطقة
الراشد .وتعرضت صهاريج التخزين يف منطقة صيدا وبنت جبيل والوزاين للضرر أو التدمريُ .
بعلبك -األسرية ،فضالً عن أنبوب املياه بني سبعة والدليب .ويف منطقة الليطاين ،أُصيبت قناة القامسية والقناة 900
واألنبوب املمتد من جون إىل األويل.

وهناك خطر شديد يف انتشار األمراض نتيجة هذه األضرار الواسعة اليت حلقت مبرافق املياه .والحظ دانييل تول ،من صندوق
الطفولة التابع لألمم املتحدة أن انعدام املاء النظيف ابت يهدد حياة الناس يف جنوب لبنان خالل القتال ،حيث إن القصف
اإلسرائيلي للطرقات واجلسور منع أيضاً وصول إمدادات املياه من خارج املنطقة .وأضاف "أن مرافق الصرف الصحي قضية
كربى .فبدون وجود مرافق مناسبة للصرف الصحي يُصاب األطفال ابإلسهال ،وميرضون وميوتون".
كذلك الحظت اللجنة الدولية للصليب األمحر أبن عدم القدرة على الدخول إىل القرى يف اجلنوب أدى إىل حرمان معظم
السكان املتبقني من املاء النظيف .وقال بعض الذين فروا من قرية رميش احلدودية ملندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر إن
السكان احملليني شربوا املاء القذر من حفرة للري.
وكما ذكران أعاله ،يسعى القانون اإلنساين الدويل إىل محاية أشياء ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة .وبينما
قد تصاب أانبيب املياه أبضرار جانبية ،إال أنه يبدو أن صهاريج التخزين وحمطات الضخ وحمطات معاجلة املياه قد
استُهدفت بشكل مباشر ،ومن الصعب فهم كيفية اعتبارها أهدافاً عسكرية .وعالوة على ذلك ،فحىت إذا كانت بعض
األهداف عسكرية ،إال أنه ليس هناك ما يوحي أبن إسرائيل مارست املستوى املطلوب من احليطة واحلذر لتجنب إزهاق
أرواح املدنيني وإيقاع إصاابت يف صفوفهم وإحلاق أضرار ابألهداف املدنية.

الكهرابء وإمدادات الوقود

تعرضت مرافق الكهرابء وحمطات الطاقة وحمطات الوقود ألضرار واسعة .وقد مت تدمري ال يقل عن  20مستودعاً للوقود
تدمرياً كامالً يف غارات جوية وتعرضت  25حمطة وقود للتدمري أو حلقت هبا أضرار فادحة .والحظ بيان صادر عن جيش
الدفاع اإلسرائيلي يف  14يوليو/متوز أن " :القوات اجلوية والبحرية التابعة جليش الدفاع اإلسرائيلي هامجت ثالث حمطات
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بنـزين يف جنوب لبنان يف إطار اجلهد اهلادف إىل إحلاق الضرر ابلبنية التحتية اللبنانية اليت تعمل على مساندة األنشطة
21
اإلرهابية".
وابت جنوب البالد أبكمله بال كهرابء حبلول هناية القتال .فقد قُطعت اخلطوط والكبالت الكهرابئية عرب البالد ومنع تدمري
الطرقات واجلسور ،فضالً عن القيود اليت فرضها اجليش اإلسرائيلي على الدخول ،فرق اإلصالح والتقييم من العمل .وتظل
الطاقة الكهرابئية يف بيـروت متقطعة وبلغت يف املتوسط  12ساعة يومياً عند انتهاء النـزاع .وتركت الغارات اجلوية اإلسرائيلية
اليت شنت يف األسبوع املنتهي يومي  12و 13أغسطس/آب ،قبيل دخول وقف إطالق النار حيز النفاذ ،مدينيت صيدا
وصور بدون كهرابء .وتُقدر تكلفة األضرار اليت حلقت بقطاع الكهرابء حبوايل  208ماليني دوالر أمريكي.

األضرار البيئية

كان للهجوم الذي ُشن على أكرب حمطة للطاقة يف لبنان تقع يف اجلية أتثري فوري سليب على السكان وانعكاسات بعيدة
املدى على البيئة واالقتصاد .إذ قصفت القوات اإلسرائيلية حمطة كهرابء اجلية اليت تبعد حوايل  25كيلومتاً إىل جنوب
بيـروت وصهاريج الوقود فيها يف  13يوليو/متوز ومرة أخرى يف  15يوليو/متوز .وغطت النريان اليت اندلعت جراء ذلك ،واليت
ظلت مشتعلة طوال ثالثة أسابيع ،املناطق احمليطة بغبار أبيض انعم من اخلرسانة املطحونة ومألت اجلو بسخام أسود.
وإضافة إىل ذلك ،تسبب ذلك اهلجوم بتسرب  15000طن من الوقود الثقيل إىل البحر .ولوثت بقعة الزيت أكثر من
 150كيلومتاً من اخلط الساحلي اللبناين ،وانتشرت مشاالً إىل املياه السورية .ووصفها برانمج البيئة التابع لألمم املتحدة أبهنا
واحدة من أسوأ الكوارث البيئية اليت شهدهتا املنطقة .وتُقدَّر تكلفة التنظيف الشامل حبوايل  150مليون دوالر ويستغرق
العمل سنة كاملة.
وقال ستافروس دمياس املفوض األورويب املكلف جبهود احتواء الضرر 22إن "التسرب النفطي األخري قبالة الساحل اللبناين
يشكل كارثة بيئية وقد يؤثر على موارد الرزق والصحة ومستقبل لبنان والدول احمليطة به".
ووفقاً للمنظمة غري احلكومية البيئية اللبنانية غرينالين " :فإن صهاريج الوقود أطلقت سحابة من اهليدروكربوانت العطرية
املتعددة والديوكسني ومواد دقائقية وكلها ميكن أن تسبب السرطان ومشاكل يف جهاز التنفس ومشاكل هرمونية".
وقال أتشيم ستاينر ،انئب األمن العام لألمم املتحدة واملدير التنفيذي لربانمج البيئة التابع لألمم املتحدة "إهنا  ...حقيقة
املسود – ضحية أيضاً مع ما
حمزنة أن تكون البيئة – اليت تربز فيها بشكل صارخ البقعة النفطية واخلط الساحلي املتضرر و َّ
هلا من انعكاسات على مصادر الرزق وصحة اإلنسان والتنمية االقتصادية واألنظمة البيئية ومصائد األمساك والسياحة واحلياة
الربية النادرة واملعرضة خلطر الفناء 23".ومل يتم بعد تقييم الضرر الذي حلق بقطاعني فتيني من االقتصاد اللبناين – مها
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السياحة اليت كان من املتوقع قبل النـزاع أن حتقق  12ابملائة من إمجايل الناتج احمللي لألمة هذا العام والصيد التجاري
لألمساك.
وأدى قصف احملوالت الكهرابئية مثل ذلك الذي أُصيب يف صيدا يف  12أغسطس/آب إىل انبعاث ثنائي الفنيل املكلور
املتعدد يف اهلواء .وما زال لبنان يستخدم حموالت تتضمن أجزاء صنعت من هذه املادة ابلرغم من وجود حظر دويل على
استخدامها وحذرت غرينبيس من أن ثنائي الفنيل املكلور املتعدد هو عبارة "عن مادة كيماوية متاكمة حيوايً واثبتة ،لذا
عندما تتنشقها تبقى يف جسمك وتسبب السرطان".
كذلك أدى قصف املصانع اليت تصنع منتجات مثل الزجاج واملواد الغذائية والبالستيك (اللدائن) إىل انبعاث هذه املواد
24
الكيماوية والكلورين يف اجلو يف املناطق الوسطى من لبنان ،وحيتمل أن تكون أثرت على مليوين شخص.
ومبوجب القانون اإلنساين الدويل ،جيب توخي احلذر حلماية البيئة من األضرار واسعة االنتشار وطويلة األجل واجلسيمة،
وُمتنع أساليب أو وسائل العمليات احلربية اليت هتدف إىل التسبب مبثل هذه األضرار أو رمبا يتوقع منها أن تسببها.

الطرقات واجلسور

برغم أن الطرقات واجلسور تستخدم أساساً من جانب املدنيني ،إال أن اجليش اإلسرائيلي أعلنها أهدافاً عسكرية ،وقدرت
احلكومة اللبنانية األضرار الواسعة اليت حلقت بشبكة النقل الربي خالل األسابيع الثالثة األوىل من القصف وحدها أبكثر من
 300مليون دوالر أمريكي .ويالحظ بيان صادر عن جيش الدفاع اإلسرائيلي يف  14يوليو/متوز بشكل قاطع أن "الطرقات
يف لبنان تُستخدم لنقل اإلرهابيني واألسلحة إىل املنظمات اإلرهابية اليت تعمل انطالقاً من األراضي اللبنانية ضد املدنيني يف
إسرائيل" 25.وتشري قائمة احلكومة اللبنانية للطرق اليت حلقت هبا أضرار حىت  31يوليو/متوز إىل أن القصف اإلسرائيلي
املتكرر عطل قرابة  100طريق ،حيث ُدمر زهاء  200,000مت مربع من الطرق تدمرياً كامالً.
وشاهد مندوبو منظمة العفو الدولية يف لبنان طرقاً عديدة مصابة بذخائر موجهة بدقة أحدثت رؤوسها احلربية حفراً يتاوح
عمقها بني أربعة ومخسة أمتار وعرضها حوايل سبعة أمتار .وقد جرى عموماً تربير هذه احلفر أبهنا ضرورية إلعاقة حركة
مقاتلي حزب هللا ،لكن يف أغلب األحيان مل تغلق احلفر الطرقات ،ألهنا كانت إىل جانب الطريق وليس يف وسطها .وظل
التنقل ابلسيارة ممكناً عرب القيادة ببساطة حول احلفر ،رغم أهنا أعاقت مرور الشاحنات اليت كانت حتمل مؤانً ومساعدات.
وحذرت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة من أن األضرار اليت حلقت ابلطرقات واجلسور عطلت سلسلة توريد
األغذية يف لبنان ،حيث فتحت اجملال لنشوء "أزمة غذاء كربى" .وعندما قطع سالح اجلو اإلسرائيلي الطريق املهم األخري
الذي يربط لبنان بسورية يف  4أغسطس/آب ،أوقف قافلة كانت حتمل  150طناً من مواد اإلغاثة وقطع ما أمسته األمم
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املتحدة "احلبل السري" إلمدادات املساعدات .وقالت إسرائيل إهنا دمرت اجلسور على طول الطريق الساحلية الرئيسية
املمتدة من الشمال إىل اجلنوب ملنع سورية من إعادة تسليح حزب هللا.
وقدرت احلكومة اللبنانية عدد اجلسور املدمرة بـ  80جسراً ،بينما قدرها جملس اإلمناء واإلعمار بـ  120جسراً .وقد
أُصلحت بعض اجلسور ليعاد تدمريها مرة أخرى .ففي  7أغسطس/آب ذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن القوات
اإلسرائيلية قصفت جمدداً جسراً مؤقتاً أُقيم على هنر الليطاين ،فقطعت الطريق الذي يصل بني صور وصيدا وبيـروت .وكان
اجلسر األصلي قد ُدمر أصالً جراء الضرابت اإلسرائيلية .ونتيجة لذلك ،قُطعت إمدادات اإلغاثة الالزمة للسكان املدنيني
املعزولني يف صور ،رابع أكرب مدينة لبنانية يزيد تعداد سكاهنا على  100000وتؤوي ابإلضافة إىل ذلك عشرات اآلالف
من املهجرين (النازحني).
ويف  6أغسطس/آب ،حاول مسؤولو البعثة املؤقتة لألمم املتحدة يف لبنان (اليونيفل) مرة أخرى احلصول على موافقة
السلطات اإلسرائيلية على بناء جسر مؤقت جديد على هنر الليطاين لتسهيل نقل املؤن اإلنسانية احليوية إىل السكان
احملاصرين يف اجلنوب .فرفضت إسرائيل إعطاء اإلذن حمذرة من أنه سيتم أيضاً نسف أي جسر جديد؛ ووفقاً ملسؤويل األمم
املتحدة قال اجليش اإلسرائيلي إن مهندسي اليونيفل سيصبحون هم أنفسهم هدفاً إذا حاولوا إجراء أية إصالحات للجسر.
كذلك حذر اجليش اإلسرائيلي من أنه سيمنع أي حترك جنويب هنر الليطاين ،ابستثناء عرابت اليونيفل والصليب األمحر ،وأن
وعلِقت قافلة اتبعة ملنظمة أطباء بال حدود تنقل إمدادات طبية طارئة ووقوداً
أي هدف متحرك آخر سيتعرض للهجومَ .
مشال هنر الليطاين يف  7أغسطس/آب ،واضطرت إىل نقل أربعة أطنان من املؤن بواسطة سلسلة بشرية امتدت مسافة تقارب
 500مت .واستُخدم جذع شجرة كجسر مؤقت.
وقال كريستوفر ستوكس منسق منظمة أطباء بال حدود يف لبنان إنه "بسبب انقطاع العبور ،اضطرران إىل نقل املواد يدوايً،
األمر الذي عرضنا جداً للخطر" ،وأضاف "رغم أننا مل نتلق أية ضماانت أمنية ،اختذ القرار ابملضي قدماً ألن القافلة ضمت
إمدادات طبية وجراحية مطلوبة بصورة ملحة ،وخباصة إذا استمر القتال قرب صور ابالحتدام  ...وجنت قافلتنا املتوجهة من
صور أبعجوبة عندما وقع انفجاران على مسافة ال تزيد على  100مت منها .وكان ميكن مساع أصوات طائرات التجسس
اليت تطري دون طيار واملقاتالت طوال الرحلة".
ومبوجب القانون اإلنساين الدويل ،ينبغي على أطراف النـزاع أن تسمح ِ
وتسهل املرور السريع واحلر جلميع شحنات ومعدات
وأفراد اإلغاثة وأن حتميها وتُ ِ
سهل توزيعها بسرعة .وإضافة إىل ذلك ،ينبغي احتام ومحاية األفراد املشاركني يف أعمال اإلغاثة
اإلنسانية ،فضالً عن األشياء املستخدمة يف عمليات اإلغاثة اإلنسانية.
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املطارات

تعرضت مجيع مطارات لبنان للهجوم ،بعضها بصورة متكررة ،مبا فيها مطار بيـروت الدويل .وكان مطار بيـروت أحد
حول أول هجوم جوي خزاانت الوقود يف املطار إىل كتل انرية ،بينما تركت موجه اثنية
ضربت؛ إذ َّ
األهداف األوىل اليت ُ
حفراً يف املدرجات الثالثة الرئيسية ،وبينما مل تتعرض املرافق املركزية ،مبا فيها برج املراقبة للقصف ،إال أن املطار ابت غري
صاحل للعمل .وبعد يومني ،ووفقاً لشبكة سي أن أن "ففي صفقة غري معتادة ساعدت الوالايت املتحدة على التوسط فيها،
أُعيد إصالح أحد مدرجات مطار بيـروت مدة كافية مسحت لست طائرات – على منت إحداها رئيس وزراء لبنان السابق
جنيب ميقايت – ابإلقالع .وسرعان ما قصفت القوات ا ٍإلسرائيلية املدرج بعد ذلك مرة أخرى"ِ .
وقدرت احلكومة اللبنانية
تكلفة األضرار اعتباراً من  31يوليو/متوز بـ  55مليون دوالر أمريكي.
والحظ بيان أصدره جيش الدفاع اإلسرائيلي يف  14يوليو/متوز أن املطار وخزاانت الوقود فيه استُهدفا ألنه "يُستخدم
كمحور مركزي لنقل األسلحة واإلمدادات إىل حزب هللا ".بيد أن البيان أشار إىل أن اهلجمات أيضاً تشكل جزءاً من
السياسة الرامية إىل جعل احلكومة اللبنانية "تدفع مثناً ابهظاً" بسبب استضافتها حلزب هللا " :تنتهك احلكومة اللبنانية بشكل
صارخ قرار جملس األمن الدويل الذي يدعو من مجلة أمور إىل إبعاد منظمة حزب هللا اإلرهابية عن احلدود اللبنانية ،وابلتايل
تتحمل مسؤولية كاملة عن الوضع الراهن".

املوانئ

هامجت القوات اإلسرائيلية املوانئ البحرية الواقعة على طول الساحل ،مبا فيها ثالثة موانئ حبرية رئيسية – يف بيـروت
وطرابلس وصيدا .وقد عطل صاروخ أطلقته مروحية عسكرية إسرائيلية املنارة احلديثة يف بيـروت يف  15يوليو/متوز ،وأصيب
هوائي حيوي للعمليات البحرية يف طرابلس يف  18يوليو/متوز .كذلك أصيبت املنارة القدمية .ومن الصعب معرفة الغرض
املشروع هلذه اهلجمات ،نظراً ألن البحرية اإلسرائيلية حتاصر امليناء على أية حال.
ويف  17يوليو/متوز ،شن سالح اجلو اإلسرائيلي هجوماً قبل مطلع الفجر على ميناء بيـروت ،حيث أصاب خزاانً للوقود
أدى انفجاره إىل مقتل عاملني .وكان ميناء بيـروت الذي أصيب أبضرار ابلغة خالل النـزاعات السابقة قد شهد برانمج
إعمار واسعاً.
كذلك أغار سالح اجلو اإلسرائيلي على امليناء البحري يف طرابلس ،اثين أكرب مدينة يف لبنان ،الذي يقع أيضاً يف مشال
البالد.
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املستشفيات

تعرضت املستشفيات يف أجزاء عديدة من البالد ألضرار نتيجة القصف  ،وخباصة يف اجلنوب ،لكن التهديد الرئيسي
الستمرار عملياهتا كان سببه نقص الوقود وتدمري الطرقات واحلصار املتواصل .وتعرض مستشفيان حكوميان – يف بنت
26
جبيل وميس اجلبل – للتدمري الكامل يف اهلجمات اإلسرائيلية وأُصيبت ثالثة مستشفيات أخرى أبضرار جسيمة.

وأشارت تقديرات وزارة الصحة العامة اللبنانية إىل أن حوايل  60ابملائة من مستشفيات البالد توقفت عن العمل اعتباراً من
 12أغسطس/آب بسبب انعدام الوقود .وأُجربت مثانية مستشفيات ،بينها ثالثة يف الضاحية اجلنوبية لبـريوت على اإلغالق
27
بسبب سقوط القذائف حوهلا يومياً.
وتعرض أحد املستشفيات الذي زعمت إسرائيل أنه مقر لقيادة حزب هللا ،إىل هجوم مباشر .ففي  2أغسطس/آب هاجم
الكوماندوز اإلسرائيلي على منت مروحيات ومبساندة الطائرات املقاتلة وطائرات التجسس ،مستشفى احلكمة يف بعلبك اليت
تقع يف شرق سهل البقاع ،وقال اجليش اإلسرائيلي إنه أسر مخسة من أعضاء حزب هللا .بيد أنه وفقاً للسكان احملليني ،فإن
الرجال مل يؤسروا يف املستشفى ولكن يف منـزل أحدهم 28.وأضافوا أنه حدث التباس بني أحد األسرى وهو التاجر احمللي
حسن نصر هللا بسبب امسه وبني مسيه زعيم حزب هللا .وذكرت رويتز أن الضرابت اجلوية املساندة أودت حبياة 19
شخصاً ،بينهم أربعة أطفال .وقال بيان صادر عن جيش الدفاع اإلسرائيلي "إنه مت االستيالء على أسلحة وأجهزة حاسوب
ووسائل ختزين يف احلاسوب اتبعة حلزب هللا .وكمية كبرية من املواد االستخبارية احليوية .وقُتل عشرة إرهابيني خالل العملية
وأسر مخسة آخرون من جانب القوات اإلسرائيلية .ومل تقع أية خسائر يف صفوف جيش الدفاع اإلسرائيلي أو املدنيني".

وقد وردت أنباء عن تسوية مستشفى احلكمة ابألرض فيما بعد يف ضربة جوية ،إال أن الصحفيني الذين زاروه بعد مخسة
أايم وجدوا أن املبىن كان ال يزال قائماً ،رغم أهنم الحظوا أنه "ليس هناك شك يف حدوث قتال .فقد تعرض اجلزء اخللفي
للمستشفى ألضرار جسيمة ،وأصيب جزء كبري منه ابلرصاص ومدافع املورتر الصغرية .وهناك سيارات حمتقة يف موقف
السيارات اخلاص ابملستشفى ،وأتت النريان على حقل يقع خلفه مباشرة ومل يبق منه إال النخيل احملتق".

29

وحبسب ما ورد متول املستشفى مجعية خريية إيرانية لديها صالت حبزب هللا .ونُقل عن مسؤول يف حزب هللا يف بيـروت قوله
إنه مت إخالء املستشفى قبل عدة أايم من ابب االحتياط بعدما حاولت القوات اإلسرائيلية القيام بعملية سابقة مشاهبة.
ويف قرية تبنني ،جبنوب لبنان ،أطلقت القوات اإلسرائيلية قبل ساعات فقط من سراين مفعول وقف إطالق النار يف 14
أغسطس/آب قنابل عنقودية حول كامل حميط املستشفى احلكومي حيث كان يلتجأ مئات املدنيني ،وأحلقت أضراراً جبدرانه
اخلارجية .وكان قد التجأ إليه السكان يف القرى اجملاورة ،مبن فيهم املسنون والعجزة الذين مل يستطيعوا الوصول إىل البلدة
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الرئيسية التالية صور .وظل اجليش اإلسرائيلي يقصف حميط املستشفى منذ هناية يوليو/متوز وكان احملتمون يف املستشفى
خيشون مغادرته.
واملستشفيات بطبيعتها "أهداف مدنية" وال جيوز مهامجتها إال إذا كانت تُستخدم ألغراض عسكرية .فإذا كان حزب هللا
يستخدم فعالً مستشفى احلكمة كمقر قيادة أو كقاعدة ،عندها يكون قد عرضه للهجوم ،رغم أن إسرائيل ستظل ملزمة
بتوخي احليطة حلماية املدنيني وجتنب وقوع قتلى وجرحى يف صفوفهم.

االتصاالت
أصابت غارات جوية إسرائيلية ُشنت يف  22يوليو/متوز عدة حمطات إرسال تستخدمها حمطات التلفزيون واإلذاعة اللبنانية.
وهي تشمل تلفزيون املستقبل ونيو تى يف و املؤسسة اللبنانية لإلرسال أل يب سي آي اليت ليس ألي منها صالت حبزب هللا،
فضالً عن تلفزيون املنار الذي يدعمه حزب هللا .كذلك كانت تستخدمها شبكات اهلاتف اجلوال .وقُتل أحد مسؤويل أل يب
سي آي سليمان شدايق ،كبري املهندسني يف حمطة ترحيل تقع يف فقرا جببال كسروان يف مشال شرق بيـروت ،وأُصيب اثنان
آخران جبروح.
واستهدفت القوات اإلسرائيلية بصورة متكررة حمطة تلفزيون املنار التابعة حلزب هللا ،مبا فيها ثالث ضرابت يف ثالثة أايم منذ
 14يوليو/متوز .كذلك تعرضت أجهزة اإلرسال وحمطات والتحيل العائدة لعدة حمطات تلفزيونية لبنانية أخرى للهجوم.
ووفقاً جليش الدفاع اإلسرائيلي " :شكلت املنار على مدى سنوات عديدة األداة الرئيسية لبث الدعاية والتحريض من جانب
حزب هللا ،كذلك ساعدت املنظمة على جتنيد أشخاص يف صفوفها .ويعمل حزب هللا دون إزعاج من داخل لبنان ،ويشكل
هتديداً إرهابياً شديداً لشعب إسرائيل وجنود جيش الدفاع اإلسرائيلي" .وقال مسؤول يف جيش الدفاع اإلسرائيلي ملندويب
منظمة العفو الدولية إن املنار يُستخدم من أجل االتصاالت العسكرية ،لكنه مل يقدم أي دليل لدعم هذا الزعم عندما سئل.
وحقيقة أن تلفزيون املنار يبث دعاية تساند هجمات حزب هللا ضد إسرائيل ال جتعله هدفاً عسكرايً مشروعاً .وال ميكن
االعتبار أبنه يقدم "إسهاماً فعاالً يف العمل العسكري" إال إذا كان يُستخدم بوضوح لنقل أوامر إىل مقاتلي حزب هللا أو
ألغراض عسكرية أخرى واضحة .وحىت عندها ،ينبغي على إسرائيل اختاذ االحتياطات الالزمة عند مهامجته واختيار طريقة
هتدف إىل جتنب إحلاق األذى ابملدنيني .وعلى حد علم منظمة العفو الدولية مل تقدم إسرائيل مزاعم أبن احملطات األخرى
كانت تؤدي مهاماً عسكرية.
وأصيب العشرات من أعمدة اهلاتف النقال ،حيث عطل ذلك العديد من شبكات اهلاتف النقال ،وأصيبت خطوط
وسنتاالت اهلاتف العادي أبضرار واسعة تُقدر قيمتها حبوايل  99مليون دوالر أمريكي.
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البنية األساسية االقتصادية

تعرضت أيضاً مصانع وشركات خاصة يف شىت أحناء البالد – وهي كياانت اقتصادية ال ميكن اعتبار تدمريها أبنه يعطي ميزة
عسكرية تفوق الضرر الذي يلحق ابملدنيني -لسلسلة من الضرابت اجلوية القاضية ،األمر الذي وجه ضربة أخرى شلت
30
االقتصاد احملطم .ففي  16أغسطس/آب صرحت احلكومة اللبنانية أن البطالة يف البالد وصلت إىل حوايل  75ابملائة.
وتعرضت مرافق إنتاج الشركات يف قطاعات صناعية مهمة ،بينها ليبان ليه يف بعلبك ،أكرب مزرعة ملشتقات احلليب يف
البالد ،ومصانع ماليبان للزجاج يف تعنايل بزحلة ومصنع سعد الدين للبالستيك يف صور ومصنع فاين لورق احملارم واملراحيض
يف كفرجرا بصيدا ومصنع طبارة للمستحضرات الصيدلية يف الشويفات بقضاء عاليه ،ومستودع ترانسمد للشحن الكائن
على مشارف بيـروت ومصنع سنو للخشب يف الشويفات ،بعاليه ،تعرضت للشلل أو التدمري الكامل .وقال وزير الصناعة
بيار اجلميل إن ثلثي القطاع الصناعي تعرض للضرر ،وقُصف ما ال يقل عن  23مصنعاً كبرياً وعشرات املصانع الصغرية
ومتوسطة احلجم.
وقال وجيه البزري ،رئيس مجعية الصناعيني اللبنانيني ابلوكالة إن القطاع الصناعي أصيب أبضرار مباشرة تقدر قيمتها بـ
31
 200مليون دوالر ،حيث تلقت مصانع مشتقات احلليب واإلمسنت والزجاج واملساكن اجلاهزة الضرابت األشد قسوة.
وتلقت مجيع احلوانيت والشركات الصغرية تقريباً القريبة من احلدود اإلسرائيلية ضرابت مباشرة كما ورد من املدفعية والغارات

اجلوية.

وحىت قبل اهلجوم األخري ،قلما كانت توجد مصانع كبرية يف لبنان .وكان ماليبان ،اثين أكرب مصنع للزجاج يف الشرق
األوسط ،استثناء ،حيث وصل إنتاجه إىل حوايل  200طن يف اليوم للبيع يف شىت أحناء املنطقة .وكان أحد املصانع اخلمسة
اليت ُدمرت يف البقاع .وقال صحفي زار املصنع املدمر" :يستحيل معرفة الغرض الذي كانت هذه املساحة تستخدم من
أجله .فكل ما يبدو تراب ممزوج مبعدن ملت ٍو وزجاج مطحون وآالت حمطمة .ويستحيل فهم سبب تعطيله : ،وقد ُحفرت
أربع حفر منفصلة يف أرض املصنع".
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وقال أحد مديري املصنع إن " :الطائرات أتت عند حوايل الساعة  12:45لذا كان معظم العاملني يف استاحة الغداء،
حلسن احلظ .وقُتل شخصان ،كالمها هنداين وأُصيب اثنان جبروح .ولو أتوا قبل ساعة أو بعد ذلك بساعة لوقعت جمزرة...
33
حىت أهنا دمرت مسكن العمال".
وقد تعرضت مزرعة ومصنع ليبان ليه ملشتقات احلليب يف سهل البقاع ،املنتج الرئيسي للحليب ومنتجاته يف لبنان ،للتدمري
الكامل يف هجوم جوي وقع يف  17يوليو/متوز .ووفقاً ملزارع حملي للحليب ،أُصيب مصنع احلليب عند الساعة الثالثة صباحاً
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ودمر تدمرياً كامالً .وكان املصنع الذي توزع منتجاته يف كافة أحناء لبنان يستخدم حوايل  400موظف
بوابل من الصواريخ ُ
حملي .وحبسب ما ورد فقد ما ال يقل عن  1500من أبناء البقاع مورد رزقهم.
ووفقاً للجمعية اخلريية الكاثوليكية كاريتاس يف لبنان " :فاجليش اإلسرائيلي جيعل الوضع أسوأ ابلنسبة للمدنيني اللبنانيني
34
ابستهداف املستودعات واملصانع .ويف احلقيقة ،أصبحت مستودعات ختزين األغذية بشكل خاص هدفاً".
والحظ مندوبو منظمة العفو الدولية وقوع هجمات عديدة على املنافذ التجارية مثل حمالت السوبرماركت وورش إصالح
ص ِوبت حنو املنازل،
السيارات .ووجدوا أن حمالت السوبرماركت استُهدفت بشكل شبه مؤكد ابلنوع ذاته من الذخرية اليت ُ

لكن يبدو أهنا ُوجهت عرب مسار قذيف أعلى من أجل إحلاق أكرب قدر من الضرر بداخلها واملنتجات املخزنة فيها .ويف
بعض احلاالت ،اشتعلت النريان مبحالت السوبرماركت .ووقعت هجمات مماثلة على ورش إصالح السيارات وأدت إىل
نشوب حرائق .ومل تظهر أدلة على أن هذه احلرائق جنمت عن ذخائر خمزنة .وأشارت الشظااي وأغلفة الذخائر وخمتلف أنواع
األنقاض إىل وجود منط مشتك من التدمري يف كافة األماكن اليت متت زايرهتا .ويبدو أن تدمري حمالت السوبرماركت ،غالباً
هبجوم أويل واحد على بلدة أو قرية يبدو أنه كان يهدف إىل التعجيل برحيل السكان .وتظل األسباب الكامنة وراء تدمري
ورش السيارات/الكهرابء/امليكانيك موضع تكهنات.
فمثالً يف قرية حناواي ،حيث كان منط األضرار مشاهباً للقرى األخرى ،مت تدمري احملالت التجارية الكربى ،مبا فيها حمالت
السوبرماركت وكذلك ورش إصالح السيارات .وأصيبت الشوارع حبفر ذات حجم رمبا انجم عن ضرابت جوية وليس قذائف
مدفعية .ودلت احلفر األخرى يف الشوارع على استخدام املدفعية الثقيلة.
ًُصيب اإلنتاج الزراعي اللبناين ابملثل بضربة قاسية ،ويعود ذلك من انحية إىل عدم ُّ
التمكن من نقل املنتجات على
وأ ً
الطرقات ومن انحية أخرى إىل تعرض العاملني يف احلقول خلطر القصف .ففي  4أغسطس/آب مثالً ،أصابت الصواريخ
اليت أطلقتها الطائرات اإلسرائيلية مستودعاً لتوضيب الفاكهة يقع ابلقرب من احلدود السورية ،فأوقعت ما ال يقل عن 23
قتيالً معظمهم من عمال املزارع األكراد .وتُركت حماصيل احلمضيات (املواحل) يف السهول الساحلية الواقعة يف جنوب لبنان

تتعفن ،بينما مل تستطع مزارع الدجاج احلصول على علف الدواجن الالزم بسبب احلصار ونفقت نسبة منها تصل إىل 80
ابملائة.
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احلصار

"ستُقصف أية عربة مهما كان نوعها تسري جنوب هنر الليطاين لالشتباه يف أهنا تنقل صواريخ ومعدات عسكرية
وإرهابيني".
منشورات ُوجهت إىل "الشعب اللبناين" موقعة من "دولة إسرائيل" ،يف  7أغسطس/آب .2006
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ومنع الدخول إىل
عطلت إسرائيل مطارات لبنان وقصفت جسور البالد وطرقاهتا احليوية وفرضت حصاراً حبرايً وجوايًُ .
جنوب البالد ،حىت ابلنسبة للهيئات اإلنسانية ،بشكل شبه كامل .ومع انقطاع الطرقات الربية أدى احلصار البحري إىل
استحالة جلب شحنات املساعدة حبراً بدون موافقة عسكرية ثبت أن احلصول عليها كان صعباً للغاية .و"أوقفت" شحنة
اتبعة للجنة الدولية للصليب األمحر مليئة ابملؤن املخصصة ملدينة صور قبالة الساحل عدة أايم قبل السماح هلا ابلدخول إىل
امليناء يف  12أغسطس/آب .وزعمت إسرائيل أن احلصار كان ضرورايً ملنع وصول األسلحة واإلمدادات إىل حزب هللا.
وأصر رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر جاكوب كلينربغر يف  11أغسطس/آب على أن "وقت تسهيل الدخول قد طال
انتظاره أكثر من الالزم" وأضاف أنه "حىت عمليات اإلخالء الطارئة إلنقاذ األرواح واليت كانت هناك حاجة ماسة إليها
جرى أتخريها يف أفضل احلاالت عدة أايم .كذلك واجهنا عقبات هائلة يف إيصال قوافل املساعدات احململة ابملواد الغذائية
الضرورية واملاء والعقاقري للمدنيني احملاصرين".
وقد حوصر حوايل  100,000مدين يف جنوب لبنان ،خشية اهلرب يف أعقاب التهديدات اإلسرائيلية ابستهداف مجيع
العرابت املتحركة ،ويف ضوء املالحظة اليت أدىل هبا وزير العدل اإلسرائيلي حامي رامون واليت تناقلتها وسائل اإلعالم على
نطاق واسع وقال فيها إن " :مجيع أولئك املتبقني اآلن يف جنوب لبنان هم إرهابيون هلم عالقة ما حبزب هللا ".ومل يتمكن
البعض من التحرك بسبب سنهم أو عجزهم أو جملرد أنه مل يكن لديهم أية وسيلة نقل .وكانت املواد الغذائية واملاء والعقاقري
تنفد بسرعة من السكان ،وذكرت اللجنة الدولية للصليب األمحر أن الذين استطاعوا اهلروب من املنطقة كانوا يصلون إىل
مراكز املساعدة وهم يف وضع ايئس بشكل متزايد.
وحبلول  13أغسطس/آب وفقاً لألسوشيايتد برس "بقيت قوافل املساعدات يف املوانئ أو املستودعات ألن إسرائيل رفضت
أن تضمن سالمتها على الطرقات .ويُعتقد أن آالف األشخاص الذين حوصروا يف القرى اجلنوبية نفدت لديهم املواد
الغذائية والعقاقري وكانوا يشربون ماء غري مأمون".
وقبل بضعة أايم ،حذر مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية جان إيغالند من أن إمدادات الوقود ستنفد
خالل أايم ،وتشل املستشفيات وتعطل الكهرابء يف كافة أحناء البالد .وقال إن "وضع الوقود هو األزمة اإلنسانية األكثر
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مدعاة للقلق يف هذه اللحظة .فالشيء الذي سيكون األكثر حرجاً – حىت أكثر حرجاً من الطعام – خالل األايم
واألسابيع املقبلة ،هو الوقود ".ويف ذلك الوقت توقفت انقلتان حمملتان بـ  87,000طن من زيت الوقود والديزل خارج
احلصار البحري اإلسرائيلي قبالة ساحل لبنان الواقع على البحر األبيض املتوسط ،لكنهما رفضتا إدخال اإلمدادات بدون
ضمانة خطية لسالمتهما.
وبسبب تعطيل حمطات التزويد ابلكهرابء ،كانت املستشفيات وغريها من املراكز الصحية تعتمد على الوقود لتشغيل مولدات
الكهرابء .والطاقة ضرورية لتشغيل غرف العمليات ومعدات إنقاذ األرواح مبا فيها احلاضنات اخلاصة ابملواليد اجلدد والتربيد
الالزم للقاحات والعالجات مبا فيها اإلنسولني .كما أهنا ضرورية لتوفري املاء اآلمن والنظافة الشخصية.
وحىت يف مشال هنر الليطاين ،كان من الصعب تنسيق توفري األغذية واملساعدات الطبية الضرورية جداً .فاألضرار اليت حلقت
ابلطرقات واجلسور جراء القصف استدعت سلوك حتويالت طويلة على طرق فرعية أو دروب رملية ال تستطيع الشاحنات
الكبرية عبورها إال بصعوبة.
ويف حني أن عمليات احلصار ليست حمظورة حبد ذاهتا ،إال أهنا ال جيوز أن متنع املواد الغذائية وغريها من املؤن الضرورية من
الوصول إىل السكان املدنيني .وال جيوز ألطراف النـزاع أن ترفض املوافقة على عمليات اإلغاثة ألسباب تعسفية ،وال ميكنها
أن تراقب حمتوى وتسليم املساعدات اإلنسانية إال ابلقدر الضروري لضمان عدم استخدام قوافل املساعدات مثالً ألغراض
عسكرية.
وخالل أايم من وقف إطالق النار ،عاد  200,000لبناين تقريباً إىل منازهلم ،وفقاً للهيئة العليا لإلغاثة يف لبنان يف 16
أغسطس/آب ،مبن فيهم  40ابملائة من الناس الذين التجئوا إىل املدارس واألماكن العامة.

احلاجة إ ى حتقيق دويل

على مدى السنوات العديدة للنـزاع القائم بني حزب هللا وإسرائيل ،ارتكب كال اجلانبني بصورة متكررة انتهاكات جسيمة
للقانون اإلنساين الدويل بدون أية مساءلة .وقد أجرت السلطات اإلسرائيلية حتقيقات يف بضعة حوادث ،وذكرت أهنا ما
زالت جتري حتقيقات يف بعض احلوادث اليت وقعت يف غمار االندالع األخري للعمليات العدائية ،لكن مل يتم كشف النقاب
قط عن أساليب هذه التحقيقات ونتائجها بصورة صحيحة – وهي ال تستويف أبداً املعايري الالزمة .وال يُعرف أبن السلطات
اللبنانية أجرت أية حتقيقات أبداً يف االنتهاكات اليت ارتكبها حزب هللا للقانون اإلنساين الدويل .فإذا أُريد أخذ االحتام
لقواعد احلرب على حممل اجلد ،فال بد من إجراء حتقيق صحيح يف انتهاكها من جانب كال طريف النـزاع األخري.
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وتدعو منظمة العفو الدولية إىل أن ُجيرى فوراً حتقيق شامل ومستقل وحيادي يف انتهاكات القانون اإلنساين الدويل من
جانب حزب هللا وإسرائيل خالل النـزاع .وينبغي أن ينظر التحقيق بشكل خاص يف أتثري هذا النـزاع على السكان املدنيني.
وجيب أن يقتح تدابري فعالة ملساءلة املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف القانون الدويل وضمان تقدمي
تعويضات كاملة إىل الضحااي.
وقد دعت منظمة العفو الدولية جملس األمن الدويل وجملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل أن يطلبا من األمني
العام لألمم املتحدة أبن يبادر فوراً إىل تشكيل هيئة من اخلرباء املستقلني إلجراء هذا التحقيق .وينبغي أن يضموا خرباء
مشهوداً هلم ابخلربة يف إجراء حتقيقات يف مدى التقيد ابلقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ويف املسائل

العسكرية ،فضالً عن الطب اجلنائي وعلم املقذوفات .وينبغي على جملس األمن أن يكفل حصول اخلرباء على كل املساعدة
واملوارد الضرورية .وجيب نشر نتائج التحقيق على الرأي العام وتضمينه توصيات هتدف إىل وضع حد لالنتهاكات ومنع
وقوع املزيد منها.
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هوامش :
املوقع اإللكتوين جليش الدفاع اإلسرائيلي،
.1
.2

.http://www1.idf.il/DOVER/site/mainpage.asp?sl=EN&id=7&docid=56765.EN
تقرير وضع أزمة الشرق األوسط رقم  26الصادر عن اليونيسيف،

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/HMYT.6SSLUF?OpenDocument&rc=3&emid=SODA-6RT2S7

.3

.4
.5

األرقام املستمدة من اهليئة العليا لإلغاثة يف لبنان

،http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EKOI-6ST5ZM?OpenDocument
وخالل ساعات من وقف إطالق النار ،بدأ آالف اللبنانيون ابلعودة إىل منازهلم  :ووفقاً للمفوضية العليا لالجئني
التابعة لألمم املتحدة ،فإنه اعتباراً من مساء  15أغسطس/آب ،يظل زهاء  522000مهجرين.
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EKOI-6ST5ZM?OpenDocument

اهليئة العليا لإلغاثة يف لبنان 16 ،أغسطس/آب :2006

.http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EKOI-6ST5ZM?OpenDocument

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

أرقام نقابة املهندسني اليت نُشرت يف وسائل اإلعالم اللبنانية يف  17أغسطس/آب  .2006انظر أيضاً :
.http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EKOI-6ST5ZM
تقرير جملس اإلمناء واإلعمار.
صحيفة التاميز" ،هدفنا االنتصار – ال شيء آمن ،هذا ما أعلنه القادة اإلسرائيليون ،ستيفن فاريل 14 ،يوليو/متوز
.2006
جريوزمل بوست" ،جيش الدفاع اإلسرائيلي يواصل هجومه على لبنان" 17 ،يوليو/متوز .2006
جريوزمل بوست" ،ضابط رفيع الرتبة  :حالوتس أمر ابنتهاج سياسة االنتقام" 24 ،يوليو/متوز .2006

.http://www.acri.org.il/
نيويورك اتميز" ،إسرائيل تتعهد ابلقضاء على حزب هللا" 15 ،يوليو/متوز .2006

وزارة اخلارجية اإلسرائيلية ،يف معرض ردها على هجمات حزب هللا من لبنان  :قضااي التناسب 25 ،يوليو/متوز
،2006
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal+Issues+and+
Rulings/Responding+to+Hizbullah+attacks+from+LebanonIssues+of+proportionality+July+2006.htm

.14
.15
.16
.17
.18

موقع اإلغاثة  :املصدر  :إذاعة أورواب احلرة/إذاعة احلرية (.2006/8/16 ،)RFE/RL
لوس أجنلوس اتميز 13 ،أغسطس/آب .2006
http://yalibnan.com/site/archives/2006/07/israel_destroys.php
http://ochaonline.un.org/DocView.asp?DocID=4820
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EVOD-6SPHZY
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.19
.20
.21

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EVOD-6SPHZY

مقابلة يف  9أغسطس/آب .2006
وزارة اخلارجية اإلسرائيلية ،موجز لعمليات جيش الدفاع اإلسرائيلي ضد حزب هللا يف لبنان 14 ،يوليو/متوز
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism- ،2006
+Obstacle+to+Peace/Terrorism+from+Lebanon.+Hizbullah/IDF+operations+against+Hizbullah+in+Lebanon+14-Jul-2006.htm

.22
.23

املفوضية األوروبية 17 ،أغسطس/آب  ،2006اإلشارة .IP/06/1106 :
برانمج البيئة التابع لألمم املتحدة 17 ،أغسطس/آب .2006

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=484&Ar
.ticleID=5334&l=en

.24
.25

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،شبكة اإلعالم اإلقليمية املتكاملة 16 ،أغسطس/آب .2006
وزارة اخلارجية اإلسرائيلية ،موجز لعمليات جيش الدفاع اإلسرائيلي ضد حزب هللا يف لبنان 14 ،يوليو/متوز
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism- ،2006
+Obstacle+to+Peace/Terrorism+from+Lebanon+Hizbullah/IDF+operations+against+Hizbullah+in+Lebanon+14-Jul-2006.htm

.26
.27
.28

.29

تقرير جملس اإلمناء واإلعمار.
لوس أجنلوس اتميز 13 ،أغسطس/آب .2006
الرجال اخلمسة هم حسن نصر هللا وابنه بالل وزوج ابنته حسن الربجي وزوج شقيقته حسن األوطة وجاره حممد
علي دايب .وأجرى مندوبو منظمة العفو الدولية مقابلة مع أفراد عائلة الرجال الذين شهدوا أن الرجال اخلمسة
اقتيدوا من منـزل أحدهم حسن األوطة حيث كانت العائلة أبكملها حتتمي ألهنم اعتقدوا أنه كان يقع يف جزء
أكثر أماانً من البلدة .كذلك ألقي القبض يف الوقت ذاته على عضو سادس يف العائلة هو حممد نصر هللا البالغ
من العمر  14عاماً وابن حسن نصر هللا ،لكن أُخلي سبيله بعد بضع ساعات ،بسبب صغر سنه كما يبدو .وزار
مندوب منظمة العفو الدولية املنـزل الذي أُسر فيه اخلمسة يف العصرية إحدى ضواحي بعلبك .وقد جرى هنبه
وحتطيم كل قطع األاثث فيه .كذلك جرى تدمري بعض املنازل اجملاورة بصورة كلية أو جزئية.
بتسي بيزيك" ،الغموض يلف الغارة على ’مستشفى فارغ‘" ،واشنطن اتميز 7 ،أغسطس/آب .2006

.30

http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/YAOI-6SR9Q5?OpenDocument

.31
.32

ديلي ستار 18 ،أغسطس/آب .2006
جيم كويليت" ،إسرائيل توجه ضربة كربى للطبقة العاملة يف البقاع" صحيفة دايلي ستار اللبنانية 5 ،أغسطس/آب
.2006
جيم كويليت" ،إسرائيل توجه ضربة كربى للطبقة العاملة يف البقاع" صحيفة دايلي ستار اللبنانية 5 ،أغسطس/آب
.2006

.34

http://www.caritas.org/jumpNews.asp?idChannel=3&idLang=ENG&idUser=0&i
.dNews=4264

.33
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متوز/ يوليو25 ، جيش الدفاع ا ٍإلسرائيلي حيذر املدنيني اللبنانيني مبغادرة مناطق اخلطر،وزارة اخلارجية ا ٍإلسرائيلية
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism- ،2006
+Obstacle+to+Peace/Terrorism+from+Lebanon+Hizbullah/IDF+warns+Lebanese+civilians+to+leave+danger+zones+3-Aug.2006.htm
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.35

