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كلمة �سكر وتقدير

متعددة  اأبحاث  وحدة  �سمن  تعمل  باحثة  وهي  معلوف،  لني  من  كالاًّ  لبنان  يف  العامل  الّدرا�سة  فريق  �سّم 

التخ�س�سات حول الذاكرة UIR Mémoire التابعة ملركز الّدرا�سات للعامل العربي املعا�رص CEMAM، يف جامعة 

ي احلقائق؛ وتيو بودرو�ش، وهو  القّدي�ش يو�سف؛ ولوك كوتي، وهو خبري يف م�ساريع التخطيط وجلان تق�سّ

ا�ست�ساري يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين؛ بالإ�سافة اإىل الباحثني �سمر اأبو زيد، 

وح�سن عّبا�ش، ووجيه اأبي عازار، ورومي ن�رص، وطارق زين الدين ون�سيب خوري. 

يخ�َش فريق العمل بال�َسكر اأع�ساء اَللجنة التي �ُسكلت ملراجعة الّتقرير با�سم جامعة القدي�ش يو�سف: كري�ستوف 

فارين، مدير مركز الّدرا�سات للعامل العربي املعا�رص اّلذي توىّل عملية حتديد مهمات اللجنة وتن�سيق اأعمالها؛ 

وليليان  الّدولّية؛  والعالقات  الّتاريخ  ق�سم  رئي�سة  اإّده،  وكارل  الجتماع؛  علم  ق�سم  يف  الأ�ستاذة  تابت،  واأيّن 

كفوري، رئي�سة وحدة اأبحاث متعددة التخ�س�سات حول الذاكرة  UIR Mémoire يف مركز الّدرا�سات للعامل 

العربي املعا�رص، وماري كلود جنم، الأ�ستاذة يف كلّية احلقوق والعلوم ال�سيا�سّية. و�ُسكر خا�ش اإىل دميا دو 

 Mémoires en conflit dans le Liban“ كلريك اّلتي �ساركت الفريق نتائج عملها امليداين الوارد حتت عنوان

عن  عبارة  وهو   ،”d’après-guerre: le cas des druzes et des chrétiens du Sud du Mont-Liban

اأطروحة دكتوراه يف التاريخ املعا�رص. كما يوّجه فريق العمل جزيل ال�ّسكر اإىل فريق مكتب بريوت يف املركز 

الدويل للعدالة النتقالّية وب�سكل خا�ش اىل كارمن ح�سون اأبو جودة مديرة برنامج لبنان.

كما نتوجه بال�سكر اإىل مرتجمي مدر�سة الرتجمة بريوت يف جامعة القدي�ش يو�سف الذي قام برتجمة التقرير اإىل 

اللغة العربية.

كما ي�سكر املركز الإحتاد الأوروبي على دعمه امل�رصوع. 

املركز الدويل للعدالة االنتقالّية

ومنعها، وذلك من خالل  الإن�سان  انتهاكات حقوق  اأخطر  معاجلة  النتقالّية على  للعدالة  الدويل  املركز  يعمل 

الت�سدي لإرث العتداءات اجلماعية. وي�سعى املركز اىل حلول �ساملة لتعزيز املحا�سبة وخلق جمتمعات عادلة 

و�سلمية.  

جامعة القدي�س يو�سف

الدولة  قبل  من  ر�سميًا  بها  معرتف  خا�سة  لبنانّية  جامعة  1875وهي  �سنة  يو�سف  القدي�ش  جامعة  تاأُ�ّس�ست 

لبنان.  يف  العايل  التعليم  تنظيم  قانون  لأحكام  وفقًا  وذلك  متنحها  التي  بال�سهادات  تعرتف  التي  اللبنانية 

 

.(AERES) ح�سلت يف العام 2009 على الإعتماد من هيئة تقييم الأبحاث والتعليم العايل

مركز الدرا�سات للعامل العربي املعا�رص 

تاأ�س�ش مركز الدرا�سات للعامل العربي املعا�رص عام 1971 ويتبع كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف جامعة القدي�ش 

يو�سف يف بريوت منذ العام 1977. وهو مركز اأبحاث ودرا�سات للواقع الجتماعي يف منطقة ال�رصق الو�سط 

العربي، كما يطور برامج اأبحاث متعددة التخ�س�سات وفقًا ملحاور حمددة  تتجدد كل اأربع �سنوات.

اأو جزئي  تقليد كامل  اأو  اأو نقل  اإ�ستن�ساخ،  اأي  اإن  الإنتقالية، 2013. جميع احلقوق حمفوظة.  للعدالة  الدويل  © املركز 
للن�سو�ش واجلداول باأي طريقة، �سواء كانت اإلكرتونية، اأو ميكانيكية، بالت�سوير اأو بالت�سجيل، فهو حمظور، اإل مبوافقة 

النا�رص امل�سبقة واخلطية.

اإن حمتوى هذه املطبوعة يعرب ح�رصًا عن راأي املركز الدويل للعدالة النتقالية وهو ل يعك�ش باأي �سكل من الأ�سكال وجهة 

نظر الإحتاد الأوروبي.
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اأنا واثق باأّن الّلبنانّيني ي�ستحّقون م�ستقباًل اأف�سل، ي�ستحّقون على الأقل اأن يتلّم�سوا طريقهم مبا ين�سجم وتاريخ غّني 

ا، ول نزال  اأي�سً ل ميكن اختزاله بالعنف فح�سب. اأجل، كّنا خمترًبا للعنف، لكّننا قبل هذا كّنا خمترًبا للحداثة 

كذلك ب�سكل من الأ�سكال.

�سمري ق�سري 

Young, the Ghosts of Martyrs Square, 19

“الهوّية ذاكرة، والهوّيات املت�سّكلة من اأحداث ن�سف من�سية اأو ذكريات مغلوطة ت�سهل عليها التجاوزات”.
خو�سي زالكيت

Krog, Country of My Skull, 32
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ملّخ�س تنفيذي

العام 1943، �سهد �سعبه موجات  ا�ستقالله يف  اأن يح�سل لبنان على  تاريخ لبنان حافل بالنزاعات؛ فقبل 

ت اأحيانًا  عنف مت�سل�سلة اأبرزها الثورات بني الطبقات الجتماعية وال�رصاعات بني خمتلف الطوائف التي اأدَّ

اإىل مذابح جماعية ونزوح ق�رصي لل�سكان. وقد �ساهم كل من العوامل ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 

لت الذاكرة اجلماعية لالأحداث املوؤملة، التي  والعقائدية والدينية يف ر�سم تاريخ النزاعات هذا، وكذلك �سكَّ

تناقلتها الأجيال يف كل جمتمع من املجتمعات اللبنانية ولكن التي نادرًا ما كانت تعاَلج، عن�رصًا اأ�سا�سيًا يف 

ا�ستعال العنف املتكرر.

منذ انتهاء ال�رصاعات ر�سميًا يف العام 1990 وال�سعب اللبناين يعاين من عودة ظهور العنف ال�سيا�سي ومن 

قة ف�ساًل عن احتالله من قبل قوى اأجنبية، وذلك يف غياب �سبه كلِّي لأي اعرتاف  النزاعات امل�سلَّحة املتفرِّ

معاجلة  يجب  بالتايل،  الأعوام.  على مرور  ال�سحايا  من  لآلف  عدالة  اأو  حقيقة  اأو  تعوي�ش  اأو  ر�سمي 

اأ�سباب كلٍّ من النزاعات امل�سلَّحة املت�سل�سلة والعنف ال�سيا�سي ووقائعه واإرثه على نحو م�ستدام.

يجمع هذا التقرير معلومات حول مئات الأحداث، م�سلِّطًا ال�سوء على منط وطبيعة العنف الواقع يف الفرتة 

مّت جمعها من م�سادر  اإىل معلومات  ي�ستند  لبنان. هو  اأنحاء  كافة  العامني 1975 و2008 يف  املمتدة بني 

م بال�رصورة معلومات جديدة، بل الهدف منه عر�ش اأحداث العنف يف م�ستند واحد على  موجودة ول يقدِّ

نحو ي�سمح باإدراجها �سمن عملية طويلة املدى واأو�سع نطاقًا حول العرتاف مبا حدث لل�سعب اللبناين، يف 

القارئ من روؤية  ن  التقرير حتلياًل قانونيًا ميكِّ م  لبنان وعرب الن�سقاقات الجتماعية. هذا ويقدِّ اأنحاء  كافة 

اىل  التقرير  يهدف  الدويل.  الإن�ساين  والقانون  الدويل  الإن�سان  حقوق  قانون  منظار  من  العنف  اأحداث 

امل�ساهمة يف النقا�ش يف لبنان حول كيفية اخلروج من دوامة العنف ال�سيا�سي والنتهاكات اخلطرية حلقوق 

الإن�سان، وتطبيق املحا�سبة و�سيادة القانون، وحتقيق ال�سالم امل�ستدام يف البالد.

مة هذا امل�ستند، لي�ش هذا التقرير م�سحًا �ساماًل بل موردًا رئي�سيًا ميكن اأن ُتبنى عليه  كما �سبق حتديده يف مقدِّ

النتقالية كما جلنة علمية  للعدالة  الدويل  املركز  قام مبراجعته خرباء من  امل�ستقبلية.  والتحقيقات  الأبحاث 

�سكلتها جامعة القدي�ش يو�سف. واإدراكًا منهم للقيود املفرو�سة يف اإعداد هذا النوع من الأعمال �سمن اإطار 

العلوم  اخت�سا�ش  يقع �سمن  علميًا  لي�ش عماًل  التقرير  هذا  اأنَّ  اإىل  الإ�سارة  املوؤلفون  يوّد  زمني حمدود، 

الجتماعية؛ فهو ل يدعي، ول ميكنه الإدعاء، �سمولية الأو�ساع امل�ستهدفة، اأو املوارد النوعيِّة والكميِّة، 

اأو امل�سادر الببليوغرافية.

اإنَّ التقرير هو عمل واحد من بني جمموعة من�سورات متكاملة من اإنتاج املركز الدويل للعدالة النتقالية تقع 

�سمن اإطار م�رصوع عنوانه “معاجلة اإرث النزاعات يف جمتمع منق�سم”، ميتد على �سنتني ويحظى بتمويل 

ن درا�سة حول احتياجات ال�سعب اللبناين وتوقعاته حيال 
َّ
الحتاد الأوروبي. اأما املن�سورات الأخرى فتت�سم

التعامل مع املا�سي، وتقريرًا ي�سلِّط ال�سوء على تاأثري الإفالت امل�ستمر من العقاب يف لبنان. �ست�ستخَدم هذه 

املن�سورات جمتمعًة كموارد تدعم نقا�سات املجتمع املدين و�سانعي ال�سيا�سات حول ما�سي لبنان وتزودها 
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التي مت  النتائج  اإىل  �سي�ستند  النتقالية  للعدالة  الدويل  املركز  اأنَّ  اإىل  الإ�سارة  الالزمة. وجتدر  باملعلومات 

احل�سول عليها لتطوير موجز �سيا�سات يحدد التو�سيات للتعامل مع ما�سي لبنان على نحو يدعم املحا�سبة 

املجتمع  وممثلي  اجلامعيني،  من  ائتالف  مع  الوثيق  بالتن�سيق  وذلك  امل�ستدام،  وال�سالم  القانون  و�سيادة 

املدين، ومنظمات ال�سحايا. 
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املقّدمة

ج�سيمة  انتهاكات  فيها  مبا  العنف،  اأعمال  من  �سل�سلة  لبنان  �سهد   ،1975 العام  يف  ال�سنتني  حرب  اندلع  قبيل 

وفا�سحة حلقوق الإن�سان ولقانون الّنزاعات امل�سّلحة. وكانت اأر�سه م�رصًحا حلروب متتالية منذ العام 1975، 

حُتّركها جمموعة من العوامل ال�سيا�سّية على امل�ستويَّني املحّلي والإقليمي. اأّما اأبطالها فالعبون كثريون اأمعنوا يف 

البالد واأبنائها �رصذمًة وتفرقة. 

ومع توّقف النزاعات امل�سّلحة يف العام 1990، بقي لبنان خا�سًعا لحتالل الدولتني اجلارتني: اإ�رصائيل و�سوريا، 

وقد �سحبت الأوىل جي�سها يف العام 2000 والثانية يف العام 2005. ومل تعرف البالد ال�ستقرار منذ ذلك احلني، 

فتوالت الغتيالت، وكانت حرب �ساملة مع اإ�رصائيل يف مّتوز 2006، وجولت عديدة من القتتال الداخلي 

حّركت جراًحا مّلا تندمل. 

رات الإقليمّية والدولّية املتقّلبة؛ ومع ذلك، ل بّد من الإقرار باأّن تركيبته 
ّ
ل يختلف اثنان على تاأّثر لبنان بالتطو

�رّص  يقيه  اّلذي  التوازن  توّفر  ل  موؤ�ّس�ساته،  �سعف  �سوًءا  زادها  وقد  واملجّزاأة،  اله�ّسة  وال�سيا�سّية  الجتماعّية 

التقّلبات املحيطة به. ول يخفى على اأحد اأّن البالد ت�سهد اليوم حالة من النق�سام ال�سيا�سي والجتماعي، يف ظّل 

ف وا�سع من “اندلع احلرب يف اأّي وقت”.1 
ّ
تخو

قد ُتعزى حالة انعدام ال�ستقرار وتتايل دورات العنف التي ي�سهدها لبنان، بجزء منها، اإىل الإخفاق يف معاجلة 

اإرث املا�سي معاجلة م�ستدامة جمدية. فلطاملا اأفلت مرتكبو اجلرائم من العقوبة2 مبوجب قانون العفو اّلذي اأُقّر 

يف العام 3.1991 لكن، وبعيًدا عن غياب �سيادة القانون، يبقى لبنان عاجًزا عن معاجلة اإرث املا�سي، فينكر 

على �سحايا العنف ال�سيا�سي والنزاع امل�ّسلح فر�سة عر�ش جتاربهم والإف�ساح عن احتياجاتهم وتوّقعاتهم، كما 

ينكر عليهم اأي اعرتاف بحقوقهم. 

حلقوق  الّدويل  القانون  طالت  اّلتي  النتهاكات  �سل�سلة  مراجعة  من  اأوىل،  مرحلة  يف  بّد،  ل  ال�سياق،  هذا  يف 

اًل اإىل �سيا�سات واعية قائمة  الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين وتركت ب�سمتها يف املجتمع اّللبناين، وذلك تو�سّ

بطريقة  املا�سي  اأحداث  اإىل  والتطّرق  التوّقعات،  م�ستوى  الحتياجات وتكون على  تلّبي  الوقائع  اإدراك  على 

ت�سّب يف عملّية اأو�سع لبناء الدولة وحتقيق ال�سلم امل�ستدام. 

العقود  اأحداث  للمعلومات حول  ا  اأولياًّ م�سدًرا  فيوّفر  الجّتاه،  هذا  يخطو خطوة يف  اأن  اإىل  الّتقرير  هذا  ي�سبو 

الثالثة املا�سية، ويلقي ال�سوء على طبيعة النتهاكات التي مور�ست بحّق املدنّيني، من اأفراد وجماعات، لبنانّيني 

وغري لبنانّيني، على الأرا�سي اّللبنانّية، بغ�ّش الّنظر عن هوّية ال�سحايا ومرتكبي النتهاكات.  

1   �سهادة �سفهّية من اأ�سل 150 �سهادة اأخرى تناولت تاريخ احلرب يف لبنان واأُخذت من م�رصوع “بدنا نعرف” الريادي اّلذي اأطلقه ونّفذه املركز 

الدويل للعدالة النتقالّية – برنامج لبنان، مع �رصيكيه وحدة اأبحاث متعددة التخ�س�سات حول الذاكرة يف مركز الدرا�سات للعامل العربي املعا�رص

CEMAM، جامعة القدي�ش يو�سف، و“اأمم للتوثيق والبحاث”. ُنّفذ امل�رصوع بني عامي 2011 و2012 مب�ساركة 44 طالًبا من 12 مدر�سة ر�سمّية 

. www.badnanaaref.org ة يف بريوت الكربى. اأّما ملّخ�سات ال�سهادات املجموعة فمن�سورة على املوقع اللكرتوين وخا�سّ

2   يف هذا ال�سياق، ل ُيف�رّص م�سطلح “جرمية” اإنطالًقا من تعريفه القانوين، بل من ا�ستعماله ال�سائع لالإ�سارة اإىل جناية خطرية للغاية.

3   اجلمهورّية اللبنانية، “قانون العفو العاّم”، القانون رقم 84، 28 اآذار/مار�ش 1991. 
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الهدف

بق�سد العرتاف  امل�سّلحة،  ال�سيا�سي والنزاعات  العنف  اإرث  امل�ساهمة يف عملية معاجلة  اإىل  الّتقرير  يهدف هذا 

التي تكفل عدم تكرار النتهاكات.  ال�سمانات  اآلية و�سع  نقا�ش حول  املا�سي واحلا�رص وامل�ساهمة يف  ب�سحايا 

اإلقاء  اإىل كانون الأول/دي�سمرب 2008، يحاول  اإطار زمني ميتّد من �سباط/فرباير 1975  ومن خالل حتديد 

املدنّيون حتت وطاأته يف خالل �سنوات احلرب اخلم�ش ع�رصة، وما  اّلذي رزح  الو�سع اخلطري  ال�سوء على 

زالوا يرزحون حتته اإىل اليوم. 

من  لعدد  و�ساملة  عاّمة  اأمناًطا  ي�ستعر�ش  كما  الأحداث،  من  حمّددة  جمموعة  حول  معلومات  الّتقرير  يجمع 

اّللبنانية ما  النتهاكات اجل�سيمة اّلتي مور�ست بحّق املدنّيني وغريهم من الذين يوؤمنون احلماية على الأرا�سي 

ل/دي�سمرب 2008. ومن هذا املنطلق، �سعى وا�سعو التقرير اإىل اأن يكون 
ّ
بني �سباط/فرباير 1975 وكانون الأو

ا ب�ساأن �رصورة معاجلة اإرث املا�سي، مع الرّتكيز على  هذا الأخري حمّطة اأ�سا�سّية للتقّدم يف نقا�ش يتنامى حالياًّ

العرتاف مبعاناة املدنّيني. 

ُمباحة  م�سادر  املتوفرة من  املعلومات  فجمع  بطبيعتها،  كاملة  �ساملة ول  لي�ست  هذه  امل�سح  عملية  اأّن  اإىل  ُي�سار 

التي  الأحداث  يعك�ش جزًءا من  ميداين،  اأو بحث  باأّي حتقيق  القيام  ثانوّية، من دون  اأخرى  كما من  للعموم 

ح�سلت يف خالل تلك الفرتة. وقد ا�سُتبعدت، يف الواقع، الأحداث اّلتي مل توّثق يف امل�سادر املتوفرة اأو على 

الأقّل يف امل�سادر اّلتي مّت الّرجوع اإليها لأغرا�ش هذا التقرير. عالوة على ذلك، واجه معّدو التقرير �سعوبة 

العنف  اأحداث  امل�ستمر يف توثيق  الإخفاق  الدقيقة ل�سحايا احلرب، ما يعك�ش  الأعداد  يف جمع معلومات حول 

املا�سية ويف معاجلة اإرثها معاجلة مفيدة جمدية. اإّن هذه العملية، التي اأجريت �سمن اإطار زمني حمّدد، ل تّدعي 

نقل الأرقام النهائية ول الأحداث بكلّيتها، ول تّدعي حتى اإقامة توازن بني اأحداث موّثقة توثيًقا كافًيا واأخرى 

مل حتَظ بالتوثيق الكايف. ويدرك معّدو التقرير متاًما اأّنه يحتوي على بع�ش الثغرات. ومع ذلك، يبقى الهدف 

منه تقدمي �سورة من�سفة وعادلة عن مدى النتهاكات التي ح�سلت يف لبنان على مّر العقود الثالثة املا�سية، كما 

ي والّتحقيق،  عن طبيعتها. ويطمح وا�سعوه اإىل اأن يتمّكن من الإ�ساءة على وقائع حتتاج اإىل مزيد من التق�سّ

ذلك اأن بع�ش الأحداث اأو النزاعات املحّددة قد حظيت بتوثيق اأو�سع واأ�سمل من غريها، واأّن املعلومات املتوفرة 

حتوي ثغرات حمّددة يف ما يتعّلق بال�سحايا املدنّيني والتاأثري الأو�سع للعنف عليهم. 

ف�ساًل عن ذلك، ل ي�سعى هذا التقرير اإىل حتديد اأ�سباب العنف اأو حتليلها حتلياًل �سيا�سياًّا، ول اإىل حتديد امل�سوؤولية 

اجلنائية للمتوّرطني فيه. وقد تعّمد معّدوه الإيجاز يف و�سف الأحداث ويف عر�ش تفا�سيلها. ويتمثل الهدف منه 

يّل لطبيعة ومدى العنف اّلذي وقع املدنيون �سحّيته يف خالل �سنوات احلرب، ويبقى القانون 
ّ
بتقدمي عر�ش اأو

الدويل هو املرجع. 

�سع مبثابة خطوة متهيدّية 
ُ
 من هذا كّله اأّن التقرير ل يعرّب تعبرًيا وافًيا عن معاناة ال�سحايا. ومع ذلك، فقد و

ّ
الأهم

 قدًما يف عملّية البحث عن احلقيقة و تقدمي جرب ال�رصر لل�سحايا.  
ّ

اأ�سا�سّية وحافز للم�سي

نطاق امل�رصوع وحتديد م�سطلحاته

حلقوق  الدويل  والقانون  الدولية  الإن�سانية  للقوانني  اجل�سيمة  النتهاكات  توثيق  على  امل�رصوع  نطاق  يقت�رص 

القتال، وذلك على كافة  املدنّيني والأفراد خارج  ال�سّكان  اّلتي طالت  لبنان،  ال�سارية يف  للقوانني  الإن�سان كما 

الأرا�سي اللبنانية منذ �سباط فرباير/1975 ولغاية كانون الأول/دي�سمرب 2008.  

للقوانني  كما   ، • االإن�سان	 الدويل حلقوق  والقانون  الدولّية  االإن�سانية  للقوانني  اجل�سيمة  االنتهاكات 

ال�سارية يف لبنان� يقّدم هذا الّتقرير و�سًفا لأحداث حمّددة يف املكان والّزمان ُتظهر ح�سول انتهاك 

ج�سيم واحد اأو اأكرث مبوجب القانون املحّلي والدويّل. وت�سمل النتهاكات اجل�سيمة على وجه اخل�سو�ش 

اجلرائم اّلتي تطال حياة الأفراد و�سالمتهم اجل�سدية (والّنف�سّية)، ل �سّيما متى ارُتكبت على نطاق �سامل 

و/اأو وا�سع بدافع �سكل من اأ�سكال التمييز. وياأتي الّتقرير على ذكر كافة املجموعات اّلتي �ساركت يف 

اإىل حتديد  امل�سح هذه ل تهدف  مّلا كانت عملية  ب�ساأنها متوفّرة. لكن،  املعلومات  الأحداث، متى كانت 

اأ�سماء  اأ�سماء الأفراد مرتكبي النتهاكات. لكن  امل�سوؤولية اجلناّئية الفردّية، فقد اأغفل التقرير عن ذكر 

اّلذين �سغلوا منا�سب ر�سمّية و�سيا�سّية �سمن جمموعات ذات �سلة هي الوحيدة التي وردت، وذلك من 

باب عر�ش الوقائع التاريخّية، ولي�ش بهدف اإلقاء امل�سوؤولّية على املرتكبني.  
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ق�سد بهم االأفراد خارج  ُ • املرتكبة بحق ال�سّكان املدنّيني واالأفراد اّلذين كّفوا عن امل�ساركة يف القتال)ي	

القتال4(� ت�سمل هذه الأحداث النتهاكات املرتكبة بحّق الأفراد اأو املجموعات اخلا�سعة حلماية القانون 

الإن�ساين الدويل، متى ُطّبق، ونذكر منها وعلى وجه اخل�سو�ش ال�سّكان املدنينّي، وعلى وجه العموم 

املجموعات اّلتي مل تكن طرًفا يف الّنزاعات امل�سّلحة وقت ح�سول النتهاك. اأما يف ما يتعّلق بال�سحايا 

والإ�سابات، فقد ارتاأى معّدو التقرير عر�ش الأرقام العائدة اإىل الفئتني مًعا متى اأغفلت امل�سادر عن 

التمييز بني املدنّيني واملقاتلني.5 

كاّفة املناطق اّللبنانّية،  • على كاّفة االأرا�سي اّللبنانّية� يهدف الّتقرير اإىل تغطية الأحداث اّلتي وقعت يف 	

يف دللة اإىل اأّن العنف مل يوّفر منطقة من لبنان. 

التقرير فرتة زمنّية حمّددة تبداأ يف  • منذ �سباط/فرباير 1975 ولغاية كانون االأول/دي�سمرب 2008. يغّطي 	

�سباط/فرباير 1975، مع اندلع الأحداث اخلطرية الأوىل قبل تاريخ 13 ني�سان/اأبريل 1975 اّلذي 

اأّن احلرب قد و�سعت اأوزارها  اّللبنانّيون على اعتباره بداية احلرب. عالوة على ذلك، ومع  ُيجمع 

يف ت�رصين الأول/اأكتوبر 1990، فقد بقي لبنان خا�سًعا لل�سيطرة الع�سكرّية وال�سيا�سّية لدولتني اأجنبّيتني 

لغاية العام 2005. وهو ما زال اإىل اليوم م�رصًحا لأعمال عنف متكّررة.6 فالّنزاع الداخلي اّلذي ن�سب 

يف اأيار/مايو 2008، ولو كان اأمده ق�سرًيا، قد اأعاد اإىل الذاكرة اأيام احلرب، وحّرك جراًحا قدمية 

مل ُي�سَف منها اإىل اليوم كلُّ من عا�رص احلرب وعا�ش ويالتها. بالتايل، فقد اختري �سهر كانون الأول/

دي�سمرب 2008 لي�سّكل التاريخ النهائي والأخري لنطاق هذا التقرير. 

تنفيذ امل�رصوع واملنهجّية املعتمدة

�ست مّدة اأربعة اأ�سهر لتنفيذ امل�رصوع، ما فر�ش قيوًدا على الفريق يف ما  نظًرا اإىل املوارد املحدودة، فقد ُخ�سّ

يخ�ش بلورة منهجّية العمل.

اأّما عملية امل�سح، فقام بها فريق من �سّتة باحثني يف العلوم الجتماعية، عملوا على فرتة ثالثة اأ�سهر، من اآذار/

ال�سهر  يف  التقرير  م�سوّدة  و�سع  التي  الأوىل  الباحثة  وباإ�رصاف  جزئي  بدوام   2012 اأيار/مايو  اإىل  مار�ش 

من  لبنانّيون  جميًعا  الباحثني  اأن  وُيذَكر  تزامًنا.  القانوين  العمل  اإطار  م�سوّدة  اأعّدا  الّلذين  واخلبريين  الرابع، 

عة وميتلكون معلومات عاّمة وافية عن اأحداث الفرتة املعنّية. 
ّ
خلفّيات متنو

م�سادر املعلومات

اإىل عدد من  كما  ثانوية،  واأخرى  للعموم  مباحة  اإىل م�سادر  التقرير ح�رًصا  هذا  الواردة يف  املعلومات  ت�ستند 

الإعالمّية  التقارير  اإىل  بالإ�سافة  الأكادميّية  املن�سورات  للعموم  املباحة  امل�سادر  وت�سمل  وامل�ستندات.7  الوثائق 

الّدرا�سات  من:  اخل�سو�ش  وجه  على  املعلومات  اأُخذت  وقد  الإن�سان.  حقوق  منّظمات  عن  ال�سادرة  تلك  اأو 

والأبحاث اّلتي اأجراها علماء الجتماع وال�سحافّيون حول فرتة احلرب املمتّدة ما بني العامني 1975 و1990؛ 

متوّفرة  �سحفّية  ومقالت  �سابقون؛  مقاتلون  بها  اأدىل  �سهادات  ت�سّمنت  اّلتي  واملقالت  املن�سورات  من  وعدد 

املحلّية  والأ�سبوعّية،  اليومية  ال�سحف  يف  ومقالت  “Memory at Work”8؛  اأر�سيف  �سمن  الإنرتنت  على 

تابعة ملنّظمة الأمم  ي احلقائق �سادرة عن منّظمات غري حكومّية واأخرى  منها والأجنبّية؛ وتقارير حول تق�سّ

اليونيفيل،  لبنان،  جنوب  يف  العاملة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  الإن�سان،  حلقوق  املّتحدة  الأمم  (جلنة  املّتحدة 

جمل�ش الأمن...). وتتباين طبيعة امل�سادر باختالف الفرتات الزمنّية، فتقت�رص ب�سكل رئي�ش على جمموعة من 

الدرا�سات الأكادميّية، واإىل حّد معنّي على الو�سائل الإعالمّية الوا�سعة النت�سار يف الفرتة املمتّدة من العام 1975 

4   ال�سخ�ش خارج القتال، هو اّلذي مل يعد ي�سارك يف الأعمال الع�سكرية م�ساركة مبا�رصة، ب�سبب اإ�سابته اأو اعتقاله.

5   يف هذا ال�سياق، ُي�ستخدم م�سطلح “مقاتل” مبعناه العاّم، لالإ�سارة اإىل �سخ�ش �سارك يف القتال، ولي�ش بح�سب تعريفه التقني مبوجب القانون 

الإن�ساين الدويل.

6   احلادث الأخري اّلذي وقع مثاًل جرى وقت اإجناز هذا التقرير، يف 19 ت�رصين الول/ اأكتوبر 2012: تفجري �سّيارة مفّخخة اأودى بحياة ثالثة 

اأ�سخا�ش وجرح 100 مديّن يف الأ�رصفية، بريوت.

7   با�ستثناء املعلومات املتعّلقة حتديًدا بحرب اجلبل، وامل�ستمّدة من البحث امليداين الذي اأجرته الباحثة دميا دي كلريك يف �سياق اإعداد اأطروحة 

الدكتوراه، ما مل ُي�رص اإىل خالف ذلك.

8    اأمم للتوثيق والأبحاث ، www.memoryatwork.org. يوّفر الأر�سيف بيانات �ساملة عن ال�سّيارات املفّخخة، وعن الختفاءات والغتيالت 

امل�ستهدفة.
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اإىل العام 1990. يف ما يتعّلق بالأحداث اّلتي �سهدتها البالد يف الفرتة الزمنّية املمتّدة من العام 1990 اإىل العام 

ي والبحث اأجرتها املنّظمات املعنّية بحقوق  2008، فقد اعتمد التقرير يف نقلها على جمموعات من درا�سات التق�سّ

 
ّ

الإن�سان. اأّما امل�سادر الب�رصّية الإ�سافّية، فقد وّفرت املعلومات ال�سياقّية، ومنها على وجه اخل�سو�ش الوثائقي
9 . Massakerاّلذي اأعّدته قناة اجلزيرة على 15 حلقة بعنوان “حرب لبنان” والوثائقي

مّت  امل�سدر وقد  عة 
ّ
البيانات متنو الّتقرير عبارة عن خال�سة من  امل�ستعر�سة يف  البيانات  فاإّن  املنطلق،  من هذا 

انتقاوؤها انطالقا من معايري عّدة، ومنها هوّية امل�سدر (منّظمات غري حكومّية، باحثون اأكادميّيون، �سحفّيون، 

ع الّنزاعات، الفرتات الزمنّية واملناطق مو�سوع الّتغطية، 
ّ
لعبون مبا�رصون، و�سهود على الأحداث)؛ وتنو

معروفة  متقاطعة  م�سادر  اإىل  ا�ستناًدا  الإمكان  قدر  مّت  قد  الأحداث  اختيار  اأّن  اإىل  اأ�سف   ... امل�سدر،  لغة 

ا يف ما يتعّلق بالأرقام الواردة يف هذا الّتقرير. فال بّد من قراءة هذه الأخرية بعناية  املرجع. وي�سّح ذلك اأي�سً

لأنها نادًرا ما ت�ستند اإىل حتقيقات ميدانّية فعلّية اأو اإىل م�سادر متقاطعة. ُي�سار يف هذا ال�سياق اإىل اإ�سافة الهاللني 

اأوردته امل�سادر  اإىل ما  ا�ستناًدا  اأق�سى حمتمَلني،  اأو  اأدنى  ين  اأمكن ذلك لالإ�ساءة على حدَّ التقرير متى  يف هذا 

اأّما قرار و�سع الأرقام املذكورة اأو الإغفال عن ذلك، فا�ستند اإىل �رصورة عر�ش فكرة عاّمة عن  عة. 
ّ
املتنو

�سحايا احلرب، والرّتكيز على الأحداث اخلطرية من حيث النطاق اأو الّطبيعة. 

عتبة اخلطورة

مّلا كان هذا الّتقرير ي�سعى اإىل الرّتكيز على بع�ش من النتهاكات اخلطرية للقانون الدويل حلقوق الإن�سان كما 

للقانون الدويل الإن�ساين يف لبنان منذ العام 1975، كان �رصوّرًيا تناول جمموعة خمتارة من النتهاكات املرتكبة 

على مدى اأكرث من 30 عاًما من العنف والّنزاع، انطالًقا مّما ُيعرف بعتبة اخلطورة. وتقوم هذه الأخرية على 

جمموعة من املعايري اّلتي حتّدد النتهاكات اخلطرية مبا يكفي لعر�سها يف التقرير النهائي، وتعمل كّلها مًعا ب�سكل 

متكامل، من دون اأن ي�سّكل اأّي منها لوحده العامل احلا�سم واجلازم. اأّما املعايري امل�ستخدمة لختيار الأحداث 

املبّينة يف هذا الّتقرير فتقع �سمن فئات اأربع: 

مبوجب القانون الدويل.  • طبيعة االنتهاكات: ي�سري كّل حادث م�سّجل عموًما اإىل ارتكاب جناية واحدة اأو اأكرث 	

، مع اعتبار تلك التي تطال احلّق يف احلياة 
ّ

وميكن ت�سنيف اجلنايات كاّفة على اأ�سا�ش معيار مو�سوعي

الق�رصي،...)،  والإخفاء  موجزة،  باإجراءات  والإعدام  اجلماعي،  والقتل  (القتل،  بينها  من  الأخطر 

تليها النتهاكات اّلتي تطال ال�سالمة اجل�سدّية والعقلّية (العنف اجلن�سي، والتّعذيب، والت�سويه، والإ�سابات 

اجل�سدّية، ...)، واحلّق يف حرّية الفرد واأمنه (الّتوقيف التع�ّسفي والحتجاز، والّتهجري الق�رصي،… )، 

واحلّق يف امل�ساواة اأمام القانون ويف احلماية القانونّية من دون اأي متييز (املحاكمة، واملحاكمات العادلة)، 

واأخرًيا النتهاكات املتعّلقة بحّق امللكّية ال�ّسخ�سّية (تدمري امللكّية املدنّية، والنهب، ...). وُيذَكر اأّن ال�سواد 

الأعظم من الأحداث يتعّلق بانتهاكات للحّق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدّية. 

لة اإىل ارتكاب عدد من اجلرائم واجلنايات اّلتي ح�سدت  • مقيا�س االنتهاكات: ي�سري معظم الأحداث امل�سّج	

العديد من ال�سحايا. اأّما عدد اجلرائم املرتكبة وال�سحايا اّلذين �سقطوا، املعروف اإىل هذا التاريخ،  فقد 

اأُخذ بعني العتبار يف حتديد خطورة احلادث. 

جمموعة  ا�ستهدفت  اّلتي  واجلرائم  ال�ساملة  الّطبيعة  ذات  • النتهاكات 	 اإّن  االنتهاكات:  ارتكاب  طريقة 

حمّددة (جمموعات �سعيفة، جمموعات دينّية اأو �سيا�سّية، ...) والعتداءات اّلتي ل متّيز بني جمموعة 

واأخرى، ومنها اّلتي حت�سد العديد من ال�سحايا املدنّيني من دون متييز، كّلها عنا�رص ت�ساهم يف رفع 

عتبة خطورة حادث معني. 

على  وا�سع  تاأثري  الأحداث  لبع�ش  يكون  • قد 	 ال�سحايا،  عدد  عن  مبعزل  امُلرتكبة:  االنتهاكات  تاأثري 

جمموعة من الأفراد، اإن من خالل اإ�سعال فتيل النزاع اأو تهديد جهود ال�سالم اجلارية، اأو بّث الّذعر 

للمناطق  النطاق  الوا�سع  والق�سف  املفّخخة،  ال�سيارات  املثال  �سبيل  على  (ومنها  املدنّيني  �سفوف  بني 

ال�سكنّية، واأعمال القن�ش، واخلطف وغريها) اأو من خالل منع جهود الإغاثة اّلتي تقوم بها املنظمات 

اأو تاأثريه  ا التاأثري الإقليمي حلادث ما  اأي�سً اأو املهّجرين.. وقد ي�ساهم  اأو منع عودة الالجئني  الإن�سانية 

على جماعة حمّددة واأهمّيته بالّن�سبة اإىل بع�ش املجموعات ال�سيا�سية، اأو الديّنية، اأو الإتنّية اأو غريها يف

 Monika Borgmann et al., Massaker 9   اجلزيرة، حرب لبنان؛
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 رفع عتبة خطورته. فيقع �سمن هذه الفئة مثاًل عدٌد من عمليات الغتيال ال�سيا�سي اأو الديني، حّتى لو مل يكن 

بع�سها انتهاًكا للقانون الدويل حلقوق الإن�سان اأو للقانون الدويل الإن�ساين بذاته. 

اأخرًيا، لقد ا�ستند الت�سنيف القانوين لالأحداث على الوقائع كما نقلتها امل�سادر الإلكرتونّية؛ ول ميكن بالتايل اعتبار 

ي اأدّلة من �ساأنها تغيري الت�سنيفات املعتمدة.  ا اأو قاطًعا. فقد ُيبنّي التمّعن يف الّتحقيق والتق�سّ الّت�سنيف املعتمد نهائياًّ

الت�سميم

يتاأّلف الّتقرير من �سبعة ف�سول، ت�سّكل ال�سّتة الأوىل منها النواة وت�ستعر�ش اأخطر الأحداث. اأّما الف�سل ال�سابع 

في�ستعر�ش اإطار العمل القانوين ال�ساري يف لبنان خالل الفرتة الزمنّية املعنّية، ويعطي ملحة �ساملة عن الّت�سنيف 

القانوين مبوجب القانون الدويل لبع�ش الأحداث املنقولة. 

تّتبع الف�سول ال�سّتة ت�سل�ساًل زمنياًّا، ولو مل ُيطّبق ذلك تطبيًقا منتظًما، لغر�ش التو�سيح والفهم الأف�سل لأحداث 

حمّددة. وتقّرر جمع الأحداث املتعّلقة بنزاع حمّدد حتت العنوان نف�سه، حّتى لو تداخلت يف الزمن مع نزاعات 

اأخرى، واإن وردت �سمن الإطار الزمني لكّل ف�سل. ف�ساًل عن ذلك، تت�سّمن الف�سول لوائح بح�سب املوا�سيع. 

على �سبيل املثال، من الف�سول ما يت�سّمن لوائح غري �ساملة لالغتيالت امل�ستهدفة وال�سيارات املفّخخة وعمليات 

اخلطف، بطريقة تعك�ش نطاق الأحداث التي تقع �سمن تلك الفئة من النتهاكات. 
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�سهدت ال�ّسنوات اّلتي �سبقت اندلع احلرب يف لبنان جولت منتظمة من العنف يف اأنحاء البالد، مبا فيها جتاوزات 

خطرية كانت خري تعبري عن ال�سعف التدريجي اّلذي راح ينه�ش بنية الدولة، كما عن النق�سامات العميقة بني 

اأطيافها ال�سيا�سّية. ففي �سمال لبنان وبقاعه، متادت الع�سابات امل�سّلحة يف ارتكاب ال�رصقات وعمليات القتل ويف 

ل التوّتر املت�ساعد 
ّ
اأّما يف بريوت واجلنوب، فتحو فر�ش ال�رصائب على امل�سانع وامل�ساريع التجارية املحلّية. 

بني اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنّية اّللبنانّية من جهة، وم�سّلحي منّظمة التحرير الفل�سطينّية10 من جهة اأخرى، من 

مناو�سات �سّيقة النطاق اإىل مواجهات اأكرث حّدة، بلغت ذروتها يف �سهر اأّيار/مايو من العام 1973. 

الواقع، كان عدد  العام 1969. يف  ع يف  قِّ ُ
و اّلذي  القاهرة11  اّتفاق  اللتزام ب�رصوط  بالتايل  عب  ال�سّ بات من 

اأوائل  يف  الفدائّيني  من  الآلف  عدة  ليناهز   ،1967 العام  منذ  ملحوًظا  ارتفاًعا  �سهد  قد  الفل�سطينّيني  املقاتلني 

ال�سبعينّيات، عندما اأ�سبح لبنان املركز الرئي�سي للكفاح الفل�سطيني �سد اإ�رصائيل.12 و�سهدت تلك الفرتة مناو�سات 

متقّطعة بني ميلي�سيا الكتائب امل�سيحّية13 وم�سّلحي منّظمة التحرير الفل�سطينّية يف املنطقة املحيطة مبخّيم تّل الزعرت 

يف �ساحية الدكوانة، �رصق بريوت. ويف الوقت عينه، كانت الغارات الإ�رصائيلّية حت�سد الب�رص واحلجر وتدفع 

باملدّنيني اللبنانيني اإىل النزوح من اجلنوب نحو ال�سمال وبريوت، وذلك رًدا على العملّيات الفل�سطينية املنطلقة 

ا�ستهدفت  اإ�رصائيلّية  العام 1974 غارات جوّية وعمليات برّية  الداخل الإ�رصائيلي. وقد �سهد  اأو من  لبنان  من 

 14.
ّ

القرى واملدن اجلنوبّية ب�سكل اأ�سبوعي

والقت�سادّية  العقائدّية  امل�سائل  حول  اختلفتا  متطّرفَتني  جماعَتني  اإىل  منق�سًما  لبنان  كان  احلرب،  ع�سّية 

 امل�سّلح يف لبنان. فاجلماعات امل�سيحّية اعتربت مبعظمها 
ّ

الجتماعّية، ويف نظرَتيهما اإىل دور الكفاح الفل�سطيني

الوجود الفل�سطيني يف مناطق عّدة من البالد، والعملّيات الع�سكرّية املنطلقة من الأرا�سي اللبنانّية انتهاًكا لل�سيادة 

اللبنانّية. اأّما امل�سلمون املتطّرفون وامل�سيحيون الي�ساريون وغريهم من املجموعات الراديكالية، فاأّيدوا العمليات 

الع�سكرية الفل�سطينّية �سد اإ�رصائيل و�ساركوا فيها يف بع�ش الأحيان، من منطلق دعمهم القناعة الفل�سطينّية باأّن 

الكفاح لتحرير فل�سطني ل بّد من اأن ينطلق من لبنان. حّتى اأّن اللبنانّيني املن�سوين اإىل تلك املجموعات اعتربوا 

منّظمة التحرير الفل�سطينية هي منظمة �سيا�سية و�سبه ع�سكرية ، تاأ�ّس�ست يف العام 1964، وهي متّثل عدًدا من الف�سائل الفل�سطينّية املنّظمة، امل�سّلحة    10

منها وغري امل�سّلحة على حّد �سواء، مبا فيها حركة فتح، واجلبهة ال�سعبّية لتحرير فل�سطني، واجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني، وحزب ال�سعب الفل�سطيني، 

وجبهة التحرير الفل�سطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الحتاد الدميقراطي الفل�سطيني، وجبهة الن�سال ال�سعبي وجبهة التحرير الفل�سطينية. و�سّمت 

ا لغاية العام 1974، اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني- القيادة العامة. وكانت معظم الف�سائل املذكورة نا�سطة يف لبنان منذ منت�سف ال�ستينيات.  املنظمة اأي�سً

لكن على اأثر طرد املنظمة من الأردن يف اأيلول/�سبتمرب من العام 1970، نقلت مركزها ب�سكل ر�سمي اإىل لبنان.   

الب�ستاين من جهة، ويا�رص عرفات  اإميل  العماد  اللبناين  العام 1969 بني قائد اجلي�ش  الثاين/نوفمرب من  القاهرة يف ت�رصين  اّتفاق  التوقيع على  مّت    11

ا يف امل�ساركة يف الكفاح  رئي�ش منظمة التحرير الفل�سطينية من جهة اأخرى. وقد اعرتف الّتفاق بحّق الفل�سطينّيني يف الإقامة والعمل يف لبنان، ولكن اأي�سً

الفل�سطيني امل�سلح �سد اإ�رصائيل. ومبوجب هذا التفاق، ت�سّهل ال�سلطات اللبنانية حتّرك الفدائيني الفل�سطينيني من واإىل احلدود الإ�رصائيلية، وتوؤمن ممًرا 

اآمًنا اإىل منطقة العرقوب، جنوب لبنان. اأّما كل ن�ساطات قيادة الكفاح الفل�سطيني امل�سّلح وحتّركاتها فيجب اأن تتّم بالتن�سيق مع ال�سلطات اّللبنانية، يف حني 

اأن املخّيمات ال�سّتة ع�رص، اّلتي اعرتفت بها ر�سمًيا منظمة الأنروا التابعة لالأمم املتحدة، ُو�سعت حتت �سلطة قيادة الكفاح الفل�سطيني امل�سّلح، مثّبتة بالتايل 

ح�سانتها من الخت�سا�ش املحلي.  

12  Picard, Lebanon: A Shattered Country, 81.

حزب الكتائب اللبنانية، اأ�ّس�سه بيار اجلمّيل يف العام 1936، على اأنه منّظمة �سبابّية، واأ�سبح يف اخلم�سينّيات حزًبا �سيا�سًيا بذراع ع�سكري اأُن�سئ    13

يف اأوائل ال�سبعينّيات.  

14  A House of Many Mansions, 79.
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 امل�سّلح مل�سلحتها.15 
ّ

ة م�سيحّية مهيمنة تعيق الكفاح الفل�سطيني
ّ
�سات الدولة قو

ّ
اجلي�ش اللبنايّن وغريه من موؤ�س

�سهدت بداية العام 1975 �سعف البنية ال�سيا�سّية والجتماعية للبالد نتيجة النق�سام امل�ستفحل يف ال�سارع اّللبناين 

�سّيقة  ومناو�سات  جرائم  من  رافقه  وما  اخلفيفة  الأ�سلحة  وانت�سار  القت�سادي،  الو�سع  من  املتفاقم  وال�ستياء 

النطاق، ونظرة الفرقاء املنق�سمني اإىل املوؤ�ّس�سات الوطنية، ل �سّيما منها اجلي�ش اللبناين. 

وقد ُطبعت حرب ال�سنتني ب�سل�سلة من املناو�سات وال�سدامات الطائفية، والغتيالت والإخفاء الق�رصي، واملجازر 

واملخّيمات  امل�سيحّية  املناطق  وح�سار  ال�سود،  ال�سبت  واأخطرها  احلوادث  اأبرز  ومن  امل�ساّدة.  واملجازر 

الفل�سطينية، وعمليات ال�ستبعاد الق�رصي. وانتهت تلك الفرتة بدخول اجلي�ش ال�سوري اإىل لبنان وبوقف لإطالق 

النار بعد دخوله ب�سّتة اأ�سهر.  

1.1 بداية احلرب

قبل تاريخ 13 ني�سان/اأبريل 1975، �سهد لبنان عدًدا من اأعمال العنف، منها على وجه اخل�سو�ش عملّية اغتيال 

معروف �سعد يف �سيدا يف �سباط/فرباير من العام 1975. 

على  احتجاًجا  ال�سمك  • ل�سّيادي 	 تظاهرة  لبنان،  جنوب  �سيدا،  يف  انطلقت   :1975 �سباط/فرباير   26

احتكار  طريق  على  خطوة  ال�سيادون  فيها  راأى  كويتية  لبنانية  �رصكة  وهي  بروتيني،  �رصكة  تاأ�سي�ش 

قطاع ال�سيد، و�سبًبا اآخر من اأ�سباب نقمتهم على احتكار موؤ�ّس�سات الدولة خدمة مل�سالح النخبة ال�سيا�سية 

هو  الأحرار16،  الوطنيني  ال�سابق ورئي�ش حزب  اجلمهورية  رئي�ش  �سمعون،  كميل  وكان  امل�سيحية. 

رئي�ش �رصكة بروتيني. وقد قاد التظاهرة معروف �سعد، رئي�ش بلدية �سيدا ال�سابق والنائب الأ�سبق، 

وموؤ�س�ش التنظيم ال�سعبي النا�رصي17 اّلذي متّتع ب�سعبّية وا�سعة يف اأو�ساط الطائفة ال�سنّية واملجموعات 

ح�سل  التظاهرة،  خالل  ويف  املحافظة.  ال�سنّية  اجلماعة  مّثل  اّلذي  البزري  نزيه  والنائب  الي�سارية، 

بجروح  اآخران  �سعد ومتظاهران  اأثره  على  اأ�سيب  اللبناين،  اجلي�ش  مع  النار  مفاجئ لإطالق  تبادل 

وُقتل متظاهر فل�سطيني. ثم ما لبث الو�سع اأن تدهور فيما راح املتظاهرون يهاجمون الآليات الع�سكرية 

ويطلقون النار عليها من بنادق ال “اأر. بي. جي”، فاأردوا عريًفا واأ�سابوا جندّيني اآخرين.18 فارق 

�سعد احلياة متاأّثًرا بجروحه يف 6 اآذار/مار�ش 1975. 

ا من بينهم طفل يف  • 1- 3 اآذار/مار�ش 1975: جتّددت ال�ستباكات يف �سيدا وُقتل يف خاللها 11 مدنًي	
ا على الأقّل.19 �سهره ال�سابع. وُجرح 90 �سخ�سً

يف الأّيام التالية، �سارت تظاهرات يف املناطق امل�سيحية دعًما للجي�ش اللبنايّن، فيما اأمر رئي�ش الوزراء وحدات 

الأمن  وقوى  اجلي�ش  خمابرات  وعنا�رص  املذكورة،  الوحدات  فُنقلت  �سيدا،  من  الفوري  بالن�سحاب  اجلي�ش 

 املتوّتر امل�سحون، اندلعت �رصارة احلرب. 
ّ
الداخلي اإىل قواعد خارج املدينة.20 ويف هذا اجلو

�ساحية  وهي  الرّمانة،  عني  منطقة  �سهدت  �سباًحا،  • ع�رصة 	 احلادية  قرابة   :1975 ني�سان/اأبريل   13

اأمنية تابعة للكتائب اللبنانية انت�رصوا يف املنطقة فيما  م�سيحّية تقع يف �رصق بريوت، خالًفا بني عنا�رص 

كان قائدهم بيار اجلميل يح�رص احتفاًل لتكري�ش اإحدى الكنائ�ش، و�سخ�ش ي�ستقّل �سّيارة من دون لوحة 

ت�سجيل، تبنّي لحًقا اأّنه ينتمي اإىل اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني.21 (اأ�سيب هذا الأخري بجروح 

وُنقل اإىل امل�ست�سفى). وبعد دقائق قليلة، مّرت �سيارتان من دون لوحَتي ت�سجيل اأمام الكني�سة، واأطلق 

مدنّيني  ثالثة  فقتلوا  القدا�ش.  من  يخرجون  امل�سّلون  كان  فيما  الكني�سة  مدخل  باجتاه  النار  م�ستقّلوهما 
واحلار�ش ال�سخ�سي لبيار اجلميل.22

قرابة الواحدة من بعد الظهر، كانت بو�سطة تقّل جمموعة من الفل�سطينيني العائدين من مهرجان احتفايل 

15   املرجع نف�سه، �ش. 69؛  �سّنو، حرب لبنان، �ش. 186 و268. 

16   حزب الوطنّيني الأحرار، على راأ�سه الرئي�ش ال�سابق كميل �سمعون، وتاأ�ّس�ش يف العام 1958. 

17   التنظيم ال�سعبي النا�رصي هو تنظيم �سّني قومي عربي.

18 La Guerre du Liban, 97.

.Chami, Le Mémorial de la Guerre, 22 19   جريدة النهار، 1975/3/4؛

20   �سّنو، حرب لبنان، �ش.269 .

21   اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني، هو ع�سو يف منظمة التحرير الفل�سطينية.

22   La Guerre du Liban, 105.
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بع�ش  فهاجم  ال�رصقية،  الكائن يف �ساحية بريوت  الزعرت  تّل  اإىل خميم  الرمانة يف طريقها  متّر يف عني 

امل�سّلحني البو�سطة وقتلوا 27 راكًبا من دون التعّر�ش اإىل ال�سائق.23 

جهة  من  امل�سيحية  امليلي�سيات  بني  • ا�ستباكات 	 وقعت  اأيام،  ثالثة  مدى  على   :1975 ني�سان/اأبريل   16  -13

وامل�سلحني الفل�سطينّيني واملجموعات الي�سارّية اللبنانّية من جهة اأخرى، وذلك يف مناطق خمتلفة من البالد. 

يف بريوت، اندلعت املواجهات يف الأمكنة التي كانت فيها املناطق امل�سيحّية على مقربة من املخيمات الفل�سطينّية 

الرمانة،  الزعرت، وعني  تّل  الدكوانة-  النزاع:  الأمكنة لحًقا مناطق  امل�سلمة، واأ�سبحت هذه  املناطق  اأو من 

يف  ا�سُتخدمت  وقد  والأ�رصفية.  وامل�سلخ  والكرنتينا،  الرباجنة،  وبرج  واملريجة،  حريك،  وحارة  وال�سّياح، 

كما  ال�سغري.  العيار  من  الهاون  ومدافع  الأوتوماتيكّية،  النارّية  والأ�سلحة  ال�سواريخ،  قذائف  ال�ستباكات 

اندلعت ال�ستباكات يف �سمال لبنان بني طرابل�ش وزغرتا. ويف ال�سوف، هاجمت جمموعات فدائية فل�سطينّية 

امل�سيحّية يف  املناطق  اإىل نزوح �سكاين موؤقت باجتاه  اأّدى  الأ�سد ومرج برجا)، ما  بلدتني م�سيحّيتني (هما عني 

بريوت ال�رصقية.24 اأّما �سيدا، ف�سهدت اإ�رصاًبا عاًما تخّللته انفجارات واإطالق نار متوا�سل. 

طوال الأيام الثالثة هذه، ُقتل 300 �سخ�ش وُدّمر 1500 مبنى وفق التقارير ال�سحفية، وبلغت قيمة اخل�سائر 

200 مليون دولر بح�سب غرفة التجارة وال�سناعة.25  

يف 14 ني�سان/اأبريل و�سل اإىل بريوت الأمني العام للجامعة العربية حممود ريا�ش، واأعلن وقف اإطالق النار 

يف ال�ساد�ش ع�رص من ال�سهر نف�سه. فوافقت الكتائب، ومنظمة التحرير الفل�سطينية واحلركة الوطنية26، وحزب 

اأّما الكتائب ف�سّلمت اثنني من عنا�رصها ال�سبعة املّتهمني  الوطنّيني الأحرار على �سحب م�سّلحيها من ال�سوارع. 

ا، وتخّللته اأعمال خطف وتفجري وا�ستباكات  باإطالق النار على البو�سطة.27 غري اأّن وقف اإطالق النار بقي ه�ساًّ

يف اأنحاء خمتلفة من البالد. 

تّل  خميَمي  من  الفل�سطينية   • التحرير	 منّظمة  مقاتلي  بني  ال�ستباكات  اندلعت   :1975 اأّيار/مايو،   18

الزعرت وج�رص البا�سا من جهة ومقاتلي الكتائب يف منطقة الدكوانة من جهة اأخرى. ويف الع�رصين من 

امل�سيحّية  امليلي�سيات  بني  �سدامات  وح�سلت  اأخرى،  مناطق  لتطال  ال�ستباكات  امتّدت  نف�سه،  ال�سهر 

ال�سيعية ومنها  الغالبية  املناطق ذات  الفل�سطينيني يف  املقاتلني  اللبنانية مدعومة من  ال�سيعية  واملجموعات 
ال�سّياح والنبعة.28

 • 21 اأيار/مايو 1975: اأّدت القذائف التي �سقطت على تّل الزعرت يف ال�ساحية ال�رصقية من بريوت اإىل	

جرح �سّتة اأ�سخا�ش وقتل طفلني، بح�سب امل�سوؤولني الفل�سطينيني. كما ُجرح 13 مدنياًّا يف حوادث منف�سلة، 

منها اقتحام جمموعة فل�سطينية م�سّلحة ثالثة مبان �سكنية واإطالق النار على املارة. يف اليوم نف�سه، ُقتل 
ا فيما ُقتل اأربعة اآخرون على اأثر تبادل لإطالق النار يف الدكوانة والفنار.29 مدين لبناين قن�سً

اأنحاء خمتلفة من املدينة، وترافقت مع مواجهات جديدة  ات�ّسعت ال�ستباكات لتطال  اأيار/مايو 1975،  يف 23 

الغربية،  ميلي�سيات حواجز يف بريوت  عنا�رص  اأقام  التايل،  اليوم  اجلهَتني. ويف  من  الهاون  وق�سف مبدافع 

23   كتب �سليبي، يف كتابه Crossroads to Civil War (ملتقى طرق حرب اأهلّية)، �ش. 98 اأن “الرّكاب الذين ُقتلوا يف البو�سطة التي 

ا من الفدائيني امل�سلحني الذين اأتوا اإىل عني الرمانة لإثارة املتاعب، ولكن ذلك مل ُيثبت”؛ اجلزيرة، حرب  هموا باأنهم كانوا اأي�سً تعر�ست لكمني اتُّ

لبنان، احللقة 3.

Lebanon: A Shattered Country, 105; Chamussy, Chronique d’une Guerre, 240;

24   Labaki and Abou Rjeily, eds., Bilan des Guerres du Liban, 57.

25   La Guerre du Liban, 104.

26   احلركة الوطنية: اإئتالف �سيا�سي بقيادة كمال جنبالط لدعم الفل�سطينيني يف لبنان. وقد �سّمت احلركة احلزب التقّدمي ال�سرتاكي، اّلذي �سارك 

يف تاأ�سي�سه يف العام 1949 كمال جنبالط، وغريه من املجموعات الراديكالية والقومية العربية، ومنها احلزب ال�سوري القومي الجتماعي (اّلذي 

تاأ�س�ش يف العام 1932، وطالب باإن�ساء �سوريا الكربى. ومنذ اآذار/مار�ش1976، اأ�سبح جزًءا من احلركة الوطنية)، واحلزب ال�سيوعي اللبناين، 

ومنظمة العمل ال�سيوعي يف لبنان، وغريها من الأفراد. وعلى اأثر حرب اأكتوبر 1973، بداأت تلك الأحزاب التن�سيق مع قيادة الكفاح الفل�سطيني امل�سّلح 

يف لبنان.

27  Crossroads to Civil War, 101. 

28   بح�سب ما ورد يف كتاب Crossroads to Civil War (ملتقى طرق حرب اأهلّية)، �ش. 104: “ يف خالل ال�ستباكات ال�سيعية- 

امل�سيحية، قامت ع�سابة �سيعية اأطلقت على نف�سها ا�سم فتيان علي واّدعت اأنها متثل حركة املحرومني التي كان الإمام مو�سى ال�سدر يراأ�سها، باأعمال 

رهيبة لدرجة اأن الإمام �سارع اإىل حّل حركته منها.” 

29   جريدة النهار، 1975/22/5.



9www.ictj.org/ar

املركز الدويل

للعدالة النتقالية

اإرث لبنان من العنف ال�سيا�سي

مت املدينة اإىل �سطرين.30 وانت�رصت اأعمال اخلطف من اجلهات كافة، والقتل على اأ�سا�ش النتماء الديني،  فُق�سِّ

والت�سويه اجل�سدي (ُبرتت الأ�سابع اأو الأع�ساء التنا�سلية يف عدد من احلالت) و�سّكلت �رصعُة انت�سارها وتواتر 

حدوثها امليزة الأ�سا�سية للنزاع الدائر.31 

ل بداية اأعمال اخلطف والتعذيب والقتل  ّ • ا بال�سبت الأ�سود الذي �سك	 30 اأيار/مايو 1975: املعروف اأي�سً

على اأ�سا�ش النتماء الطائفي.32 فعلى اأثر اغتيال رجل فل�سطيني يف و�سط بريوت، اأُعِدم بني 30 و50 

الإ�سالمية  املدافن  اأحد  يف  اجلثث  ُتركت  وقد  الغربية.33  بريوت  يف  البا�سورة  منطقة  يف  م�سيحًيا  مدنًيا 

بالقرب من خّط التما�ش بعد اأن ُقطعت اأع�ساوؤها التنا�سلية.34 فدفع ذلك امل�سّلحني من اجلانبني اإىل قطع 

امل�سيحّيني  املخطوفني،  من  الكثري  اأن  ُذكر  وقد  منهم.  لكل  اخلا�سعة  املناطق  وال�سوارع يف  الطرقات 
وامل�سلمني، قد اأُعدموا فيما مت ت�سويه َمن اأُطلق �رصاحهم من بينهم.35

• يف مناطق الأ�رصفية  24-25 حزيران/يونيو 1975: اأّدت موجة من الق�سف اإىل تدمري عدد من املباين ال�سكنّية	

ا اآخر يف  والنا�رصة وال�سيفي والتباري�ش، يف �ساحية بريوت ال�رصقية. فُقتل خم�سة مدنّيني وُجرح 12 مدنياًّ

تبادل لإطالق النار على جبهة ال�سياح - عني الرمانة يف بريوت الكربى. كما �سقطت قذيفة هاون على اأحد 

للم�ساعدة  اآخرين. وعندما جتّمع اجلريان  اأ�سخا�ش  اأربعة  �سخ�ش وُجرح  فُقتل  ال�سباك،  املنازل يف فرن 
ا اآخر.36 �سقطت قذيفة اأخرى فقتلت خم�سة اأ�سخا�ش (من بينهم �سّيدة وطفل)، وجرحت 14 �سخ�سً

ال�سكنية يف بريوت، ول �سيما تلك املحيطة مبنطقة  • الأحياء  29-30 حزيران/يونيو 1975: تعّر�ست	

اجلعيتاوي يف  منطقة  بي. جي” على  اأر.   “ الـ  قذائف  فانهالت ع�رصات  مرّكز.  لق�سف  الكرنتينا37، 

الأرمني  والنادي  جاورجيو�ش،  القدي�ش  م�ست�سفى  للق�سف  وتعّر�ش  الكرنتينا.  م�سدرها  الأ�رصفية، 

التابع حلزب الطا�سناق حيث قتل ع�رصة اأ�سخا�ش. كما �سقطت قذيفة على منطقة ال�سيويف يف الأ�رصفية 

اأودت بحياة ثالث ن�ساء. ويف 29 حزيران/يونيو، بلغ جمموع القتلى من املدنيني 25 قتياًل، فيما ُجرح 
100 اآخرون على الأقل.38

ا (من  • �سخ�سً 30 حزيران/يونيو 1975: اأّدت ال�ستباكات العنيفة اّلتي دامت اأربع �ساعات اإىل قتل 40	
ا اآخر على الأقل.39 امل�سّلحني وغري امل�سّلحني)، واإىل جرح 66 �سخ�سً

�سّنة طرابل�ش  ال�ستباكات بني  اندلعت  ال�سمال حيث  فيها  البالد، مبا  اأخرى من  مناطق  اإىل  املواجهات  امتّدت 
وموارنة زغرتا، ويف زحلة يف البقاع، كما يف ال�سوف.40

طرابل�ش،  ويف   • اأ�سخا�ش.41	 ثالثة  البقاع  يف  ال�ستباكات  ح�سدت   :1975 حزيران/يونيو   30-29

تعّر�ست املحال واملكاتب التي ميلكها امل�سيحيون للن�سف والتفجري بالديناميت، ما دفع بالعائالت امل�سيحية 

اإىل اإخالء منازلها والتوّجه اإىل بريوت اأو اإىل بلدات اجلبل. ويف ال�سوف وعاليه واملنت الأعلى، دفعت 

اأو امل�سّلحون امل�سيحيون بحّق غريهم من  اأعمال العنف التي ارتكبها امل�سّلحون الدروز بحّق امل�سيحيني 

امل�سيحيني املنتمني اإىل احلركة الوطنية، بعدد من العائالت امل�سيحية اإىل النزوح. من بني اأعمال العنف 

املرتكبة تفجري ال�سيارات اأو املنازل، اأو التهديد واخلطف والقتل.42 

اأُعلن عن ت�سكيل احلكومة يف 30 حزيران/يونيو بو�ساطة �سورية. ومّت  القتال على نطاق وا�سع عندما  توّقف 

30  Laurens, Paix et Guerre au Moyen-Orient, 314.   

31  Randal, La Guerre de Mille Ans, 95.

32   Chronique d’une Guerre, 77.

33 Le Mémorial de la Guerre, 30; and Meney, Même les Tueurs Ont une Mère, Paris: La Table Ronde, 1986, cited in 

de Clerck, Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre; and Johnson, All Honorable Men, 11.

34 La Guerre de Mille Ans, 95.

35 Crossroads to Civil War, 109; Le Mémorial de la Guerre, 30.

36 جريدة النهار، 1975/6/26.

37 املرجع نف�سه

38 جريدة النهار، 1975/6/30.

39 جريدة النهار، 1975/7/1.

 .107 ,La Guerre du Liban 40

41 جريدة النهار، 1975/7/1.

42  de Clerck, La Montagne, 45; Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre. 
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التفاق على اإزالة احلواجز و�سحب الأ�سلحة الثقيلة ون�رص قوى المن الداخلي.43 ومع ذلك، ح�سلت اعتداءات 

اأيلول/�سبتمرب 1975، على وجه  رت اإىل جولة جديدة من ال�ستباكات بني 28 اآب/اأغ�سط�ش و3 
ّ
متفّرقة تطو

اخل�سو�ش بني م�سّلحي مدينة زحلة امل�سيحية واآخرين من القرى املجاورة تلقوا الدعم من ال�ساعقة.44 وح�سلت 
اأعمال خطف وقتل من اجلانبني، كما تعّر�ست الأحياء ال�سكنية للق�سف وال�سلب والتدمري واإطالق النار.45

• منذ الأول من  التي حا�رصتها	 امل�سيحية،  ال�سمايل)  (البقاع  القاع  بلدة  7 متوز/يوليو 1975: تعّر�ست 

متوز القبائُل ال�سيعية املجاورة وقواُت ال�ساعقة46، لهجوم اأّدى اإىل مقتل �سبعة مدنيني47. فكانت بداية 
تهجري امل�سيحيني من البقاع ال�سمايل.48

 • اآب/اأغ�سط�ش 1975: هاجمت قوة كومندو�ش لل�ساعقة منطقة حو�ش الأمراء يف �ساحية زحلة، وقتلت	

ا وجرحت اآخرين.49  15 �سخ�سً

• من رفاقه من منطقة �سعدنايل  24 اآب/اأغ�سط�ش 1975: ُقتل �سخ�ش �سوري يف زحلة، فيما ُجرح اثنان	

تقاتل وحدة من  القاطنني يف �سواحي زحلة  ال�سيعة  نف�سه، كانت جمموعة من  الوقت  املجاورة.50 يف 

م�سيحي،  م�سلم  �سدام  اإىل  املواجهات  لت 
ّ
فتحو ال�ساعقة.  من  كومندو�ش  جانب  اإىل  اللبناين  اجلي�ش 

بلغ  وقد  وال�سواريخ.  الثقيلة  الأ�سلحة  وا�سُتخدمت  الهوية  قتل وخطف على  اأعمال  ح�سلت يف خالله 
ا يف ذلك اليوم.51 جمموع القتلى 26 �سخ�سً

• اأ�سخا�ش اآخرين يف حو�ش الأمراء وعلى  28 اآب/اأغ�سط�ش 1975: ُقتل ثالثة اأ�سخا�ش وُجرح ت�سعة	

الطريق بني �ستورا وبعلبك.52 

• داخل �سيارة يف منطقة �سعدنايل، ُيقال اإنهم قتلوا  جدت ثالث جثث مل�سيحيني	
ُ
28- 29 اآب/اأغ�سط�ش: و

القتلى يف  بينما كانوا يعربون طريق زحلة- تر�سي�ش- ب�سكنتا. وبلغ جمموع  القلب53  بر�سا�سات يف 
اليومني ال�سابقني 13 قتياًل.54

 • ا.55	 30- 31 اآب/اأغ�سط�ش 1975: وقعت ا�ستباكات يف زحلة اأودت بحياة 24 �سخ�سً

مالكه  • الأول من اأيلول/�سبتمرب 1975: هاجمت جمموعة من امل�سلحني م�سنًعا يف منطقة تعلبايا وخطفت 	

الأبناء  بينها جثث ثالثة من  جدت 11 جثة من 
ُ
التايل، و اليوم  واأبناءه اخلم�سة (عائلة م�سيحية). ويف 

عن  اأفاد  اأيلول/�سبتمرب   3 يف  املعمل  �ساحب  �رصاح  اأُطلق  وعندما  ال�سابق.56  اليوم  يف  خطفوا  اّلذين 
تعّر�سه للتعذيب وبرت اأحد اأ�سابعه.57

يف 2 اأيلول/�سبتمرب 1975، اندلعت ا�ستباكات يف �سمال لبنان بعد اأن اأقدم �ساب م�سيحي من مدينة زغرتا على 
قتل اآخر يف طرابل�ش. وا�ستمّرت املواجهات امل�سّلحة بني املدينتني لغاية 6 اأيلول/�سبتمرب 1975. 58

43   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

44   منظمة ال�ساعقة، تاأ�س�ست يف اأواخر العام 1967 كالذراع الع�سكري الفل�سطيني املوايل حلزب البعث ال�سوري.

.129 ,La Guerre du Liban 45   جوزف �سعادة، اأنا ال�سحية واجلالد اأنا، �ش.90؛

46   Chronique d’une Guerre, 240; Annie Laurent and Antoine Basbous, Guerres Secrètes au Liban, 108.

47   Chronique d’une Guerre, 88 (five injured);  Salibi, Crossroads to Civil War, 117; Bilan des Guerres du Liban, 74 

(20 injured).

48  Bilan des Guerres du Liban, 74.

49   املرجع نف�سه. 

50  Chronique d’une Guerre, 240. 

51   اأنا ال�سحية واجلالد اأنا، �ش. 90.

52   جريدة النهار، 1975/29/8.

53   اأنا ال�سحية واجلالد اأنا، �ش. 95-96: كان اأحد القتلى ابن املوؤلف؛ جريدة النهار 1975/8/29.

54    جريدة النهار، 1975/8/30.

55    جريدة النهار، 1975/8/31 َو 1975/9/1.

56   جريدة النهار، 1975/9/3.

57   جريدة النهار، 1975/9/4.

58  Chronique d’une Guerre, 100. 
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ا على منت با�ش كان يف  • �سخ�سً  من مدينة زغرتا على اإعدام 12	
ّ

7 اأيلول/�سبتمرب 1975: اأقدم م�سيحي

طريقه اإىل طرابل�ش، وذلك بني بريوت وطرابل�ش. ورًدا على العملية، تعّر�ست مباين امل�سيحيني يف 
طرابل�ش وحمالهم و�رصكاتهم وعدد كبري من منازلهم اإىل ال�سلب والن�سف.59

ا يف دير ع�سا�ش �سمال  • 11 اأيلول/�سبتمرب 1975: ق�سى ثالثة كهنة م�سيحيني (93 و87 و60 عاًما) ذبًح	

لبنان،  �سمال  امل�سيحية يف عكار،  بيت مالت  بلدة  م�سّلحة  هاجمت جمموعة  نف�سه،  اليوم  لبنان. ويف 

وبداأت باإطالق النار فُقتل بني خم�سة وثمانية مدنّيني واختفى ع�رصة مدنيني اآخرين. واأقدم امل�سّلحون 

على حرق �ستة منازل والكني�سة و�رصقوا عدًدا من ال�سيارات.60 

ا�ستوؤنف القتال يف زحلة وطرابل�ش وزغرتا وا�سُتخدمت فيه الأ�سلحة الثقيلة. فنزح معظم امل�سيحيني من طرابل�ش 

التوّتر  كان  ذلك،  ومبوازاة  لبنان.  جبل  يف  امل�سيحية  ك�رصوان  منطقة  باجتاه  عكار  يف  امل�سيحية  البلدات  ومن 

ي�ستّد يف العا�سمة، وميهّد الطريق اأمام عودة جولت العنف.61 ويف 13 اأيلول/�سبتمرب 1975، ا�ستعلت جبهة 

الدكوانة- تّل الزعرت يف بريوت ال�رصقية، و�سهدت الأيام التالية ا�ستباكات امتّدت اإىل خطوط التما�ش، على وجه 

اخل�سو�ش عني الرمانة- ال�سياح، وبلغت و�سط بريوت للمرة الأوىل. ومتركز القّنا�سة على املداخل الرئي�سة 

للعا�سمة وراحوا ي�ستهدفون الن�ساء والرجال والأطفال. وبح�سب بع�ش املوؤّرخني، ق�سى العديد من املدنيني قتاًل 
على مفرتقات الطرق وحتت اجل�سور، ل �سيما يف الأحياء الفا�سلة بني املنطقتني امل�سيحّية وامل�سلمة.62

بني  • 17 اأيلول/�سبتمرب 1975: نّفذ م�سّلحون من الكتائب هجوًما يف و�سط بريوت. فح�سلت ا�ستباكات 	

معظم  تدمري  اإىل  هناك  الق�سف  واأدى  اأثرها.  على  وُنهبت  الأ�سواق  وُحرقت  اجلهتني،  من  امل�سّلحني 

املباين اأو حرقها، مبا فيها اأحد الفنادق الذي انهار على راأ�ش �ساغليه، ما اأوقع عدًدا من ال�سحايا. وكان 

القنا�سة ي�ستهدفون بنريانهم الألوية اللبنانية والألوية ال�سورية اّلتي اأُر�سلت من �سوريا مل�ساعدة اجلي�ش 

اللبناين، فيما كانت حتاول اإنقاذ ال�سحايا.63 

فنيدق امل�سلمة (يف عكار �سمال لبنان)،  • 9 ت�رصين الأول/ اأكتوبر 1975: قامت جمموعة م�سّلحة من بلدة 	

اأر.   “ ال  بقذائف  امل�سيحية  تّل عبا�ش  بلدة  فل�سطني64، مبهاجمة  لتحرير  ال�سعبية  مع عنا�رص من اجلبهة 

بي. جي”، فقتلت 15 مدنًيا على الأقل وخطفت ت�سعة مدنيني اآخرين. كما اأحرق امل�سلحون الكني�سة و40 

منزًل. اأما ال�سحايا، فكان معظمهم من امل�سيحيني الأرثوذوك�ش املن�سوين اإىل احلزب ال�سيوعي اللبناين.65 
ونتيجة العتداء تركت جمموعة جديدة من امل�سيحيني عكار وطرابل�ش متوجهة اإىل �سوريا.66

اأعمال العنف،  • 25 ت�رصين الأول/ اأكتوبر 1975: ح�سلت تظاهرات يف اأنحاء البالد كافة احتجاًجا على 	

والأنطونّية  واحلدث  بعبدا  ويف  واجلنوبّية،  ال�رصقّية  ال�ساحيتني  ويف  الغربية،  بريوت  يف  �سّيما  ل 

وال�سويفات و�سن الفيل والنبعة. و�سارت جمموعات من الن�ساء يف تظاهرات يف �سوارع برج حّمود 

املتظاهرين  ال�سمال والبقاع. وقد بلغ جمموع  البو�رصية واجلديدة والدورة كما يف  ومار خمايل و�سّد 
40،000 على الأقّل.67

ل/دي�سمرب، اندلعت مواجهات جديدة يف زحلة وطرابل�ش وبعلبك، مبا فيها اأعمال خطف 
ّ
يف �سهر كانون الأو

ل/دي�سمرب، قامت وحدات جي�ش التحرير الفل�سطيني القادمة من 
ّ
بني املجموعات الطائفية. ويف 20 كانون الأو

�سوريا 68 مب�ساعدة امل�سّلحني الفل�سطينيني وامليلي�سيات امل�سلمة على ح�سار مدينة زحلة امل�سيحّية وق�سفها.69

59  Benassar, Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 98; Salibi, Crossroads to Civil War, 124.

60  Chronique d’une Guerre, 101; Salibi, Crossroads to Civil War, 124. 

عنداري، هذه �سهادتي، �ش.27؛ جريدة النهار 1975/9/12. 

61  Salibi, Crossroads to Civil War, 125.

62  Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 102; Le Mémorial de la Guerre, 44.

63  Salibi, Crossroads to Civil War, 126.

64 Palestinian Front for the Liberation of Palestine, or al-Jabhah al-Sha’biyyah li- ´Tacrir ´Filascin .

65 Chronique d’une Guerre, 243; Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 104; Bilan des Guerres du Liban, 74; 

La Guerre du Liban, 151-152.

66   جريدة النهار، 1975/10/10.

Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 108; جريدة النهار 1975/10/26 .  67

 68   جي�ش التحرير الفل�سطيني، الّذي ت�سّكل بعد 1964، كالذراع الع�سكري ملنظمة التحرير الفل�سطينية. اأما الوحدات التي دخلت لبنان يف ذلك الوقت

.La Guerre du Liban، 69 .(160  Hanf, Coexistence in Wartime Lebanon, 211 فكانت خا�سعة للقيادة ال�سورية (اأنظر

69  Hanf, Coexistence in Wartime Lebanon, 211.
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1.2 ال�سبت االأ�سود

هة يف 5 كانون 
ّ
جدت جثثهم امل�سو

ُ
اأ�سعل فتيَل احلادثة املعروفة بـ“ال�سبت الأ�سود” مقتُل اأربعة �سّبان م�سيحّيني و

الأول/دي�سمرب. 

قد  كانوا  م�سيحّيني  �سّبان  • لأربعة 	 العائدة  هة 
ّ
امل�سو اجلثث  على  ُعرث   :1975 الأول/دي�سمرب  كانون   5

اإ�سابة  اأُ�سيب  الفنار يف املنت، كما ُعرث على �ساب خام�ش  ال�سابق مرمّية يف منطقة  اليوم  اُختطفوا يف 

�سباق  ي�سارك يف  فيما كان  اأ�سهر،  قد لقي حتفه قبل ذلك بثالثة  ال�سحايا  اإحدى  �سقيق  خطرية. وكان 

لل�سيارات يف منطقة البقاع. 

حواجز  الكتائب  حزب  من  عنا�رص  • ن�سب 	 ال�سّبان،  مقتل  على  رًدا   :1975 الأول/دي�سمرب  كانون   6

تفتي�ش يف منطقة املرفاأ يف بريوت ال�رصقية على مقربة من مقّر الكتائب. فاأقدم عنا�رص احلواجز على قتل 

الفل�سطينّيني غري امل�سّلحني واختطاف البع�ش الآخر، وكان معظم  اأو  اللبنانّيني امل�سلمني  ال�سّبان  بع�ش 

اأحد مرتكبي عمليات الختطاف والقتل عند احلواجز، وهو والد  املرفاأ. وبح�سب  ال�سحايا من عّمال 

�ساب من ال�سّبان الّذين ُقتلوا يف اليوم ال�سابق، كان عنا�رص الكتائب يختطفون ال�سبان امل�سلمني املاّرين يف 

ال�سارع اأو ُيخرجونهم من منازلهم، وقد و�سف الرجل كيف خطفوا فل�سطينيني وقتلوهم ورموا جثثهم 

يف مكّب للنفايات يف منطقة التحويطة يف بريوت.70 واعُتقل عدد اآخر من الفل�سطينيني، فتعّر�سوا ل�سّتى 

ال�رصقية  اإعدام  ما بني 56 و70 مدنياًّا يف بريوت  اأ�سنانهم.71 واأُبلغ عن  اقتالع  الّتعذيب ومنها  اأنواع 

باإجراءات موجزة، فيما يبقى م�سري 300 �سخ�ش ُخطف يف ذلك اليوم جمهوًل اإىل هذا الّتاريخ.72 

امل�سّلحني  من  عدد  مع  ال�سرتاكي،  التقدمي  واحلزب  املرابطون73  نّفذ   ،1975 الأول/دي�سمرب  كانون   8 يف 

الفل�سطيّنيني، هجوًما على الكتائب يف و�سط بريوت و�سارع الفنادق، وذلك رًدا على اأحداث ال�سبت الأ�سود. 

اللبنانيون  امل�سّلحون  اأخرج  الفنادق عندما  �سارع  املواجهات مّرة جديدة يف  اندلعت  اآذار/مار�ش1976،  ويف 

املوالون للفل�سطينّيني الكتائب من هناك، و�سهدت عني املري�سة حوادث مماثلة. 

1.3 التهجري الق�رصي والعنف 

اأظهرت التطّورات التي ح�سلت يف املرحلة الالحقة اأّن امليلي�سيات امل�سيحية اإمّنا هدفت من خالل الأعمال الع�سكرية 

من  م�سيحية  غالبية  ذات  منطقة  بني  متجان�سة  �سّكانية  تركيبة  لإن�ساء  حماولة  يف  املدنيني  تهجري   اإىل  نّفذتها  اّلتي 

اأخرى. ففي بريوت ال�رصقية و�سواحيها، �سيطر امل�سّلحون  جهة، واأخرى ذات غالبية م�سلمة فل�سطينية من جهة 

الفل�سطينيون على خمّيَمي تّل الزعرت (القريب من الأحياء ال�سناعية وال�سكنية ذات الغالبية امل�سيحية يف كّل من املكّل�ش 

والدكوانة) وج�رص البا�سا (على مقربة من منطقة احلازمية امل�سيحية)؛ وُيذكر اأن هذه املناطق، مع النبعة والكرنتينا/

امل�سلخ، طّوقت بريوَت ال�رصقية (الأ�رصفية، بدارو، فرن ال�سّباك وعني الرّمانة).74 وكانت هذه امليلي�سيات تقوم 

بقطع الطرق الرئي�سة يف املنطقة على مدى ال�سنوات ال�سابقة، فعزلت املدنينّي و�سّلت احلركة والّت�سالت الع�سكرية؛ 

ف�ساًل عن ذلك، ا�ستهدفت حوادث اأمنّية يومّية ال�سّكان امل�سيحّيني يف الدكوانة واملكّل�ش، مبا فيها اأعمال خطف وقتل 
و�سلب واغت�ساب، ما دفع بال�سّكان اإىل مغادرة منازلهم واللجوء اإىل مناطق اأكرث اأماًنا.75

الغوارنة يف  الكتائب حارة  ، دخل م�سّلحو  • الق�سف	 اأيام من  بعد ثالثة  الأول/دي�سمرب 1975:  11 كانون 

ال�سكان على مغادرة منازلهم. فُطرد حواىل 150  امل�سلمة واأجربوا  الغالبية  لبنان ذات  اأنطليا�ش يف جبل 

مدنًيا نقلتهم القوى الأمنّية اإىل برج الرباجنة وغريها من الأحياء يف بريوت الغربية. وقد ُعرث على 30 

70 اأنا ال�سحّية وال�سحّية اأنا، �ش.119-118

املرجع نف�سه. �ش 221.  71

72   Le Mémorial de la Guerre,  57; Coexistence in Wartime Lebanon,  210 (mentions 200 killed); Sneifer, J’ai D -

posé les Armes, 44; La Guerre du Liban,  134; 

ا واختفاء 300 اآخرين).  ا واختفاء 300 اآخرين)؛ جريدة ال�سفري ، 7/12/1975(تذكر مقتل 70 �سخ�سً جريدة النهار، 7/12/1975(تذكر مقتل 56 �سخ�سً

73 امليلي�سيا النا�رصية التي حاربت اإىل جانب القوى امل�سّلحة للحركة الوطنية.

74  Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre; Salibi, Crossroads to Civil War, 149-150.

75  Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre. 

76   جريدة النهار، 1975/12/14.
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جّثة، اثنتان منها متفّحمتان.76 فكانت تلك عملية التهجري الق�رصي الأوىل لل�سكان منذ اندلع احلرب.77 

• اإطالق النار املّتفق عليه يف اليوم ال�سابق، اأقدم  16 كانون الأول/دي�سمرب 1975: على الرغم من وقف	

م�سّلحو حزب الوطنيني الحرار على طرد �سّكان بلدة �سبنيه امل�سلمة جنوب �رصق بريوت، املجاورة 

لبلدة احلدث ذات الغالبية املارونية. فا�سُتبعد ال�سكان الـ450 من البلدة78 (قام اجلي�ش اللبناين بنقل 400 
منهم وحّرر الـ50 الباقني اّلذين احتجزتهم امليلي�سيات امل�سيحية).79

بريوت  • اأحياء خمتلفة من 	 ا يف  20 كانون الأول/دي�سمرب 1975: ق�سى خم�سة مدنّيني على الأقل قن�سً

ال�رصقّية.80 ويف طرابل�ش اغتيل81 حمافظ املدينة ال�سيخ قا�سم العماد، ما اأّدى اإىل تدهور الو�سع. ولغاية 

31 كانون الأول/دي�سمرب، وا�سلت كال اجلهتني عمليات الق�سف املدفعي واخلطف على اأ�سا�ش النتماء 
الطائفي يف مناطق عدة.82

• من جهة،  اأ�ستوؤنفت ال�ستباكات بني الفل�سطينّيني وامليلي�سيات امل�سلمة	 22 كانون الأول/دي�سمرب 1975: 

وامليلي�سيات امل�سيحية من جهة اأخرى يف �سمال لبنان، وتعّر�ست مدن طرابل�ش وزغرتا وكذلك زحلة 

ملئات القذائف وللق�سف املدفعي وال�ساروخي اّلذي ا�ستهدف الأحياء املكتّظة بال�سكان. وح�سلت اأعمال 

خطف يف اجلهتني، بالإ�سافة اإىل اإعدامات باإجراءات موجزة.83 فعلى �سبيل املثال، انهالت على زحلة 

وحدها 500 قذيفة هاون على الأقل م�سدرها القرى والبلدات املجاورة، فرّد اجلي�ش اللبناين على م�سادر 
ا اآخر على الأقل.84 النريان. وت�سري التقديرات اإىل مقتل 30 مدنًيّا يف ذلك اليوم، وجرح 40 مدنياًّ

1.4 احل�سارات واأعمال العنف

يف اأوائل كانون الثاين/يناير 1976، انتقل الأفرقاء املتحاربون اإىل �سكل جديد من اأ�سكال العنف. ففي الرابع 

من ال�سهر نف�سه، بداأت امليلي�سيات امل�سيحية ح�ساًرا على املخّيمات الفل�سطينّية يف تّل الزعرت وج�رص البا�سا، ويف 

لت الأحداث 
ّ
الكرنتينا/امل�سلخ، كما يف النبعة واملخيم الفل�سطيني يف ال�سبيه، وكّلها كائنة يف بريوت ال�رصقّية. فتحو

اإىل مواجهات مفتوحة وارُتكبت املجازر بحّق املدنيني، لتنتهي يف اآب من العام نف�سه. 

يف ذلك الوقت، فر�ست امليلي�سيات الفل�سطينّية وحلفاوؤها اللبنانيون ح�سارًا على بلدَتي الدامور واجلّية امل�سحّييتني 

يف 9 كانون الثاين/يناير، فكانوا ينّفذون هجمات متكررة ح�سدت اأرواح عدد كبري من املدنيني. وقد ُفّك احل�سار 

يف 20 كانون الثاين/يناير ووقعت اأحداث قتل جماعي؛ اأّما من جنا من ال�سّكان فاأُجرب على مغادرة املدينة. 

اأنحاء اأخرى من  اأ�سّدها يف  يف خالل تلك احل�سارات، كانت املواجهات الع�سكرية بني الفرقاء املتنازعني على 

البالد، ل �سيما يف زغرتا وزحلة، وا�سُتخدمت و�سيلة لل�سغط على اخل�سوم املتبادلني ليفّكوا احل�سارات. كما 

كان يتم قتل الأ�سخا�ش على اأ�سا�ش انتماءاتهم الدينية يف البقاع و�سمال لبنان. 

ح�سار املخّيمات الفل�سطينّية

يف 4 كانون الثاين/يناير 1976، اأوقفت امليلي�سيات امل�سيحية عدًدا من ال�ساحنات التي كانت تقّل املوؤن اإىل خمّيَمي 

تّل الزعرت وج�رص البا�سا مع اأّنها كانت ت�سري مبواكبة دورّيات لقوى الأمن الداخلي.85 

وقطع  الأدوية  دخول  منع  املخّيَمني   • ح�سار	 �سمل   :1976 اآب/اأغ�سط�ش   12  – الثاين/يناير  كانون   4

املياه والكهرباء، علًما اأن �سكان املخّيمات كانوا من الالجئني الفل�سطينّيني بغالبيتهم، مع بع�ش اللبنانيني 

77  La Guerre du Liban, 135.

. Crossroads to Civil War,149 ،78   املرجع نف�سه؛ �سليبي

79   جريدة النهار، 1975/12/17.

80   جريدة النهار، 1975/12/21.

81  Chronique d’une Guerre, 245.

82  La Guerre du Liban, 135.

83   Le Mémorial de la Guerre, 59.

84   جريدة النهار، 1975/12/22.

85   La Guerre du Liban, 155; Salibi, Crossroads to Civil War, 150.

86  Chronique d’une Guerre, 245; Salibi, Crossroads to Civil War, 152; La Guerre du Liban, 156.

اأنا ال�سحّية واجلالد اأنا، �ش.152؛ �سّنو، حرب لبنان، �ش. 279.
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وال�سورّيني وامل�رصّيني. ويف 23 حزيران/يونيو، ُق�سف كابل الكهرباء الرئي�سي اّلذي يغّذي بريوت، 

وكان على مقربة من تّل الزعرت، فبقيت بريوت بدون كهرباء لأكرث من اأربعة اأ�سهر. 

• على خمّيم ال�سبيه  12 كانون الثاين/يناير 1976: فر�ش م�سّلحو الكتائب والوطنّيني الأحرار ح�ساًرا	

يف جبل لبنان اّلذي يقطنه حواىل 1،500 لجئ فل�سطيني، معظمهم من امل�سيحّيني. وما لبث امل�سّلحون 
اأن دخلوا املخّيم بعد يومني من احل�سار.86

• والوطنّيني الأحرار هجوًما على منطقة الكرنتينا/ 18 كانون الثاين/يناير 1976: نّفذت ميلي�سيات الكتائب	

 حواىل 30،000 �سخ�ش مبن فيهم 13،000 �سيعي 
ّ
امل�سلخ، وق�سفتها بقذائف الهاون. وكان املخّيم ي�سم

امل�سّلحة.  الفل�سطينية  اإىل جانب اجلماعات  اإىل لجئني فل�سطينّيني واأرمن واأكراد87،  لبناين، بالإ�سافة 

بتم�سيطها،  وقاموا  املنطقة  الأحرار  والوطنّيني  الكتائب  عنا�رص  اقتحم  الثاين/يناير،  كانون   19 ويف 

ودخلوا كّل منزل واأطلقوا النار على من حاول الفرار.88  اأّما عدد ال�سحايا فيختلف باختالف امل�سادر، 

1،000 �سخ�ش89 لكّنه قد ي�سل اإىل 90.1،500 وُينقل عن عدد من الناجني اأّن 
َ
ويرتاوح بني 600 و

املقاتلني الفل�سطينّيني يف املخّيم كانوا مينعون غري املحاربني من الفرار.91 وقد اأُجلي 20،000 مدين على 
الأقّل اإىل تّل الزعرت والنبعة واإىل بريوت الغربية.92

ا  ّبعة ال�سيعية الواقعة هي اأي�سً • 22 حزيران/يونيو 1976: فر�ست امليلي�سيات امل�سيحّية ح�ساًرا على منطقة الن	

الدولية  اللجنة  فقامت  النبعة،  �سّكان  ا�ست�سلم  اآب/اأغ�سط�ش 1976،  ال�رصقية. ويف 6  يف �ساحية بريوت 
لل�سليب الأحمر باإجالء حواىل 400 جريح، فيما ُنقل ال�سّكان الباقون اإىل بريوت الغربية والبقاع.93

• املخّيَمني الفل�سطينينيَّ يف ج�رص البا�سا  22 حزيران/يونيو 1976: نّفذت امليلي�سيات امل�سيحية هجوًما على	

وتّل الزعرت. وقاد الهجوم عنا�رص من الوطنّيني الأحرار بدعم من امليلي�سيات امل�سيحية الأخرى ومن 

 اإليهم حزب الكتائب يف 27 حزيران/يونيو. وقد نّفذت 
ّ
جمموعات من�سّقة من اجلي�ش اللبناين. وان�سم

امليلي�سيات اأكرث من 70 هجوًما على مدى 53 يوًما، م�ستخدمة قذائف الهاون من عيار 155 ملم مبعّدل 

ثالث قذائف يف الدقيقة الواحدة اأحياًنا، بالإ�سافة اإىل ع�رصات املدّرعات.94 ف�سقط خمّيم ج�رص البا�سا يف 

29 حزيران/يونيو 1976 وتّل الزعرت يف 12 اآب/اأغ�سط�ش 1976.

؛ وقد  • 12 اآب/اأغ�سط�ش 1976: مع �سقوط خمّيم تّل الزعرت، ُقتل ما بني 1،000 و1،500 فل�سطيني95	

اأعدم بع�سهم باإجراءات موجزة، مبن فيهم عنا�رص كانوا قد اأخلوا املخّيم باجّتاه بريوت الغربية. لكن 

ًها، وتعّر�ش عدد 
ّ
ل ميكن التمييز بو�سوح بني العنا�رص امل�سلحة واملدنّيني96، فكان معظم اجلثث م�سو

من الن�ساء لالغت�ساب.97 

اأجلي من تّل الزعرت ما بني 11،000 و15،000 مدين عرب اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر واجلامعة العربية، 

و�ُسّلم اأكرث من 400 جريح اإىل ال�سليب الأحمر.98 وُقتل اآلف املدنيني واملقاتلني من املخّيم وُجرح اآلف اآخرون 

نتيجة الق�سف، لكّن العديد منهم، ل �سيما الأطفال، ق�سى ب�سبب نق�ش املاء والدواء.99 

La Guerre du Liban, 157  87; �سّنو، حرب لبنان، �ش. 279.

88   اأنا ال�سحّية واجلالد اأنا، �ش.156- 157.

89  La Guerre du Liban, 157; La Guerre du Liban, 107.

90  Harris, Faces of Lebanon, 162.

91  La Guerre du Liban, 106. 

92  Le Mémorial de la Guerre, 62.

 A و200،000 (بح�سب فواز طرابل�سي، يف (ش. 110�  Picard بح�سب)93   لي�ش من اإجماع على عدد ال�سكان، فهو يرتاوح بني100،000

History of Modern Lebanon  (تاريخ لبنان احلديث)، �ش.201).

94   La Guerre du Liban, 221.

95   La Guerre du Liban, 157;

للمحة �ساملة عن الأرقام، اأنظر: 

Sune Haugbolle, The Historiography and the Memory of the Lebanese Civil War.

96   اإ�سارة اإىل اأن ما يقّدر بـ800 مقاتل من امليلي�سيات امل�سيحية ُقتلوا يف خالل الهجوم.

97  La Guerre du Liban, 225.

98  Le Mémorial de la Guerre,  94; Chronique d’une Guerre, 253; Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 163; 

La Guerre du Liban, 225.

99   اأنا ال�سحّية واجلالد اأنا، �ش.194.
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تراوح عدد جمموع ال�سحايا منذ بداية احل�سار ما بني 2،200 و4،280 لبنانًيا وفل�سطينياًّا100، مبن فيهم اّلذين 

ُقتلوا يوم �سقوط املخّيم. وكانت تلك اأكرب جمزرة منذ بداية احلرب. 

�ست الأحياء ال�سكنية يف بريوت ال�رصقية والغربية ويف �سواحيهما  ّ • 14- 24 اآب/اأغ�سط�ش 1976: تعر	

اأحياءها  امل�سرتكة  والقوات  الغربية،  اأحياء بريوت  ت�ستهدف  امل�سيحية  امليلي�سيات  فكانت  �سديد،  لق�سف 
ال�رصقية.101 وكان ي�سقط يومًيا 25 قتياًل على الأقل وع�رصات اجلرحى من املقاتلني واملدنّيني.102

وداين  الكتائب،  ممثاًل  اجلمّيل،  ب�سري  برئا�سة  اللبنانية103  القوات  تاأ�ّس�ست  الزعرت  تّل  خمّيم  على  الهجوم  بعد 

�سمعون نائًبا له ممثاًل الأحرار. 

ح�سار البلدات امل�سيحية

املجموعات  الفل�سطينية، فر�ست  املخيمات  بداية ح�سار  اأيام من  بعد خم�سة  الثاين/يناير 1976،  كانون  يف 9 

الفل�سطينية امل�سلحة ح�ساًرا على بلدَتني م�سيحّيتني هما الدامور واجلية، الواقعتني جنوًبا على الطريق بني بريوت 

و�سيدا، وهي منطقة خا�سعة ل�سيطرة احلركة الوطنية ومنّظمة التحرير الفل�سطينية. 

امليلي�سيات املاء واملوؤن والكهرباء عن البلدَتني املحا�رصَتني ومنعت  • 9 كانون الثاين/يناير 1976: قطعت 	
ال�سليب الأحمر اللبناين من اإجالء اجلرحى اّلذين �سقطوا جّراء عمليات الق�سف.104

اجلية  بلدة  الوطنية  واحلركة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  م�سّلحو  • دخل 	 الثاين/يناير:  كانون   17  -16
وهاجموا مداخل بلدة الدامور، فحرقوا املنازل وقتلوا 40 مدنياًّا، غالبيتهم من الن�ساء والأطفال.105

اأن  ال�سكان  اللبناين من  البلدة، فطلب اجلي�ش  الدامور حتت احل�سار، بقي منفذ واحد للخروج من  بينما كانت 

الداخلية  اإقامة وزير  ال�سعديات املجاورة حيث كان مقّر  بلدة  اإىل  يغادروها عربه. فلجاأ حواىل 6،000 مدين 

وقتذاك ورئي�ش اجلمهورية ال�سابق، كميل �سمعون. ويف اليومني التاليني، اأُجلي املدنيون بالبواخر و�سمعون 

بوا�سطة طائرة مروحّية، ويف 24 كانون الثاين/يناير تعّر�ش مقر اإقامته للنهب واحلرق.106 

عائالت بكاملها،  • 20 كانون الثاين/يناير 1976: دخلت امليلي�سيات بلدَتي الدامور واجلية وراحت تقتل 	

اّلذين  املدنّيون  اأّما  اأطفاًل ون�ساًء و�سيوًخا،107 كما ح�سلت حوادث اغت�ساب وحرق و�سلب وتدمري. 

جلاأوا اإىل الكني�سة فُقتلوا اأو اأُعدموا باإجراءات موجزة، وُدّن�ست املدافن. وبح�سب كاهن جنا من املجرزة، 

ُتركن على  منهّن  وقّلة  اجلماعي،  لالغت�ساب  ن�ساء عدة  وتعّر�ست  بيوتها،  بكاملها يف  عائالت  ُقتلت 

ر عددهم  ُقدِّ اأ�سل �سكان  ُقتل ما بني 150 و500 مدين109، من  اليوم  قيد احلياة بعد ذلك.108 يف ذلك 

100   بح�سب جمعية لإح�ساء ال�سحايا من تل الزعرت، فقد قتل 3،500 مدين فل�سطيني و14 متطّوًعا يف الهالل الأحمر الفل�سطيني، اأنظر: ح�سني 

فار�ش، تل الزعرت، ذاكرة فل�سطينية خالدة، دار الندى، بريوت 2007.

101  احلركة الوطنية، وعدد من املجموعات امل�سّلحة التابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية، وجي�ش التحرير العربي، كلها اجتمعت مًعا يف اآذار/

مار�ش1976،  و�سّكلت املجموعة امل�سّلحة املعروفة  بت�سمية القوات امل�سرتكة.

102   Le Mémorial de la Guerre , 84; Chronique d’une Guerre, 254;

جريدة النهار 1976/8/14- 1976/8/24.

103   بعد ح�سار تل الزعرت والهجوم عليه، اإن�سوى عدد من امليلي�سيات امل�سيحية، وهي الكتائب، والأحرار، والتنظيم، وحّرا�ش الأرز، اإىل 

القوات اللبنانية بقيادة ب�سري اجلميل. لكّن ميلي�سيا املردة، اأو لواء املردة املعروف عموًما با�سم املردة، وهي ميلي�سيا م�سيحية تراأ�سها طوين فرجنية، جنل 

الرئي�ش �سليمان فرجنية رف�ست الن�سمام اإىل الئتالف.

104   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après –Guerre

105  جريدة النهار، 1976/1/17.

106   Le Mémorial de la Guerre, 64.

107   La Guerre de Mille Ans, 107.

 The PLO بيكري،يف كتاب  Becker 108 اأنظر �سهادة الأب من�سور لبكي اإىل ال�سليب الأحمر اللبناين، منظمة التحرير الفل�سطينية التي ذكرها

(منظمة التحرير الفل�سطينية) �ش. 124.

109 تختلف الأعداد باختالف املراجع: فثالثة كتب تذكر �سقوط 500 �سحية، وهذه الكتب هي : �سّنو، حرب لبنان، �ش. 276، 

Bilan des Guerres du Liban, 57; Le Mémorial de la Guerre, 64;  

 . 90 ,La Guerre de Mille Ans 99، فيذكر �سقوط 350 �سحية، يف حني ُذكر �سقوط 150 �سحية يف  ,Pity the Nation اأما كتاب

وقد اعرتفت منظمة التحرير الفل�سطينية باأن 5،000 مقاتل فل�سطيني مع حلفائهم اللبنانيني قاموا بحرق بلدتي الدامور واجلية وتدمريهما كلًيا وبقتل 200 

�سخ�ش وجرح 500 اآخرين، وتهجري الباقني. اأنظر منظمة التحرير الفل�سطينية، يوميات احلرب اللبنانية، اجلزء الثاين، �ش.299 .
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بغالبيتها من احلركة  فت�سكّلت  الهجوم  �ساركت يف  التي  املجموعات  اأما  بحواىل 35،000 �سخ�ش.110 

وحركة  فل�سطني،  لتحرير  الدميقراطية  واجلبهة  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  ميلي�سيات  ومن  الوطنية 

 وكان قرار بـ“تفريغ املدينة”، 
111

فتح، بالإ�سافة اإىل ال�ساعقة واحلزب ال�سيوعي اللبناين واملرابطون.

فُنّفذت العملية بقيادة فتح وال�ساعقة.112 

العنف املّت�سل يف اأنحاء اأخرى من البالد

اّت�سمت  البالد، وقد  الثاين/يناير، ال�ستباكات على جبهات عّدة يف  التي بداأت يف كانون  اأ�سعلت احل�سارات، 

بارتفاع يف عدد عمليات اخلطف على اأ�سا�ش النتماء الطائفي. وبينما كانت امليلي�سيات املحلية حتا�رص املخيمات 

يهاجمون  الفل�سطينيون  امل�سّلحون  منها يف �رصق بريوت و�سواحيها، كان  القريبة  امل�سلمة  الفل�سطينية والأحياء 

ال�سكان  تهجري  اإىل  اأّدى  ما  اجلنوبية،  ال�ساحلية  الطريق  على  كما  والبقاع،  لبنان  �سمال  يف  امل�سيحية  البلدات 
امل�سيحيني من تلك املناطق.113

اأما يف بريوت املركزية، فهاجم م�سّلحو احلركة الوطنية امليلي�سيات امل�سيحية يف منطقَتي القنطاري وعني املري�سة. 

وال�سيويف،  (الأ�رصفية،  ال�رصقية  بريوت  يف  ال�سكنية  الأحياء  تعّر�ست   ،1976 الثاين/يناير  كانون   8 ويف 

واجلعيتاوي والدفوين) لق�سف مدفعي كثيف م�سدره راأ�ش النبع، وب�سارة اخلوري وتل الزعرت، وكانت كلها 
مناطق خا�سعة ل�سيطرة احلركة الوطنية.114

يف  تفتي�ش  حواجز   • م�سلحون	 اأقام  الكرنتينا/امل�سلخ،  جمزرة  على  رًدا   :1976 الثاين/يناير  كانون   20
اأحياء خمتلفة من بريوت الغربية، فاأوقفوا ما يقارب الثالثني م�سيحياًّا وقتلوهم.115

 ” • “املحّرر	 هما  بريوت  يف  �سحيفَتني  مقّري  ال�ساعقة  قوات  هاجمت   :1976 الثاين/يناير  كانون   31

و“بريوت”، فقتلت رئي�ش التحرير و�سّتة اأ�سخا�ش اآخرين. وكانت ال�سحيفتان معروفتني بقربهما من 
اجلماعات املوالية للفل�سطينيني.116

من  ال�سنية  وامليلي�سيات  زغرتا  من  امل�سيحية  املردة  ميلي�سيا  بني  جديد  من  ال�ستباكات  اندلعت  طرابل�ش،  يف 

طرابل�ش. ويف عكار، قامت الع�سائر امل�سلمة من بلدة فنيدق مع قوة كومندو�ش تابعة لل�ساعقة مبهاجمة عدد من 

البلدات امل�سيحّية (املارونية والأورثوذوك�سية)، فقتلت املدنّيني وقامت بحرق املنازل ونهبها، ما ت�سبب بت�رصيد 

اللبنانيني  ال�سعبي ومعها عنا�رص من  التحرير  ال�ساعقة ووحدات جي�ش  قوات  كانت  البقاع،  ال�سكان.117 ويف 

امل�سلمني تق�سف مدينة زحلة، بينما تهاجم املدنيني امل�سيحيني يف بلدات وقرى خمتلفة:

للهجوم والعتداء  امل�سيحية، يف �سواحي زحلة،  تعلبايا  بلدة  �ست  ّ • الأول/دي�سمرب 1975: تعر	 كانون 
فُقتل 35 من اأبنائها.118

فُقتل   . • القريبة من بعلبك للهجوم	 امل�سيحية  بلدة حو�ش بردى  الثاين/يناير 1976: تعّر�ست  18 كانون 

زحلة  باجتاه  النزوح  اإىل  الـ800  ب�سكانها  ا�سطر  ما  البلدة،  منازل  من  العديد  وُدّمر  مدنّيني  ثالثة 
وبريوت ال�رصقية.119

، فيما ُقتل مدنيان  • 19 كانون الثاين/يناير 1976: ُقتل ت�سعة مدنّيني من بينهم كاهنان يف بلدة دير جنني	
يف بلدة بقرزل �سمال لبنان.120

110  يوميات احلرب اللبنانية، اجلزء الثاين، �ش.299 .

111  Traboulsi, A History of Modern Lebanon, 192; La Guerre du Liban, 157.

112  La Guerre du Liban, 157.

113    �سّنو، حرب لبنان، �ش. 273.

114   جريدة النهار، 1976/1/9؛ 1976/1/20.

115   جريدة النهار، 1976/1/21.

116   La Guerre du Liban, 165.

117   Crossroads to Civil War, 153; Bilan des Guerres du Liban, 64.

118    Bilan des Guerres du Liban, 74.

119   املرجع نف�سه، �ش.75 .

120   جريدة النهار، 1976/1/20.
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• 20 كانون الثاين/يناير 1976: ُقتل 50 مدنياًّا من بلدة رحبة يف عكار.121	

• 23 كانون الثاين/يناير 1976: ُقتل �سبعة مدنّيني يف خالل هجوم على بلدة القّدام، بعلبك.122	

 • اأواخر كانون الثاين/يناير 1976: تعّر�ست منطقة قب اليا�ش امل�سيحية جنوب زحلة للهجوم وُقتل 16	

ا، ما دفع بـ300 عائلة اإىل النزوح نحو بريوت وعني داره يف ال�سوف.123  �سخ�سً

البقاع عن طريق  اإىل  الفل�سطيني من جديد  التحرير  الثاين/يناير 1976، دخلت وحدات جي�ش  يف 18 كانون 

�سوريا124 لت�سارك يف الهجوم على زحلة ودير الأحمر.

يف 25 كانون الثاين/يناير 1976، اأُعلن وقف لإطالق النار مع دخول وحدات جي�ش التحرير الفل�سطيني لبنان. 

لكن مرحلة جديدة من احلرب بداأت يف اآذار/مار�ش 1976، واّت�سمت بالتوّتر املتنامي بني ال�سوريني من جهة 

احلياة  تعيد  النار  اإطالق  وقف  اإعالنات  تعد  ومل  اأخرى؛  جهة  من  والفل�سطينيني  اللبنانية  الي�سارية  والأحزاب 

 القتال اأنحاء البالد.125 وبحلول اأواخر كانون الثاين/يناير 1976، بلغ عدد اجلنود ال�سوريني يف 
ّ
الطبيعية، وعم

لبنان حواىل 14،000 وعنا�رص ال�ساعقة وجي�ش التحرير الفل�سطيني بني 5،000 و6،000. 126 

�سعت قنبلة على منت الطائرة التي كانت تقّل رئي�ش جمل�ش النواب كامل الأ�سعد 
ُ
يف 19 اآذار/مار�ش 1976، و

ب�سعة  وبعد  اأُحبطت127.  الغتيال  حماولة  لكّن  دم�سق؛  اإىل  �سالم،  و�سائب  كرامي  ر�سيد  الوزراء  ورئي�ش 

اأيام، �سار اجلي�ش العربي اللبناين128 باجتاه الق�رص اجلمهوري يف حماولة لإرغام الرئي�ش �سليمان فرجنية على 

ال�ستقالة.

ما  • 25 اآذار/مار�ش1976: ق�سف اجلي�ش العربي بعنف الق�رص اجلمهوري بقذائف من عيار 155 ملم، 	

اأرغم فرجنّية على اخلروج من الق�رص والنتقال اإىل ذوق مكايل يف ك�رصوان.129 

واملنت  وال�سوف  وعاليه  بعبدا  اأق�سية  يف  ال�سكنية  املناطق  على  النطاق  وا�سع  هجوًما  امل�سرتكة  القوات  نّفذت 

الأعلى.130 وهاجمت بلدات العبادية (ق�ساء بعبدا) واملتني وتر�سي�ش وعينطورة ( املنت الأعلى)، ثم من�سورية 

بحمدون131 و�سمال لبنان يف مرحلة لحقة. على �سبيل املثال:

• 15 اآذار/مار�ش1976: هاجمت بلدة القبيات امل�سيحية يف �سمال لبنان بدعم من فتح يف البقاع.132	

الدروز مبهاجمة  م�سلّحة من  قامت جمموعة  • بعبدا، 	 ق�ساء  العبادية،  بلدة  اآذار/مار�ش1976: يف   19
عائلة م�سيحية من ثمانية اأفراد على الرغم من ولئها لكمال جنبالط.133

ينتمي  منهم  عدد  كان  املتني،  بلدة  يف  راهبة  بينهم  • من 	 م�سيحياًّا  ا  مدنياًّ  53 ُقتل  اآذار/مار�ش1976:   25

اإىل احلزب القومي ال�سوري الجتماعي. وُحرقت منازلهم وُنهبت، ودّمرت الكنائ�ش وُدّن�ست بع�ش 
املدافن.134

121   جريدة النهار، 1976/1/21.

122   Bilan des Guerres du Liban,75.

123   املرجع نف�سه، �ش.75.

124   La Guerre du Liban, 161.

125   املرجع نف�سه، �ش.167.

126  Chronique d’une Guerre, 173.

127   املرجع نف�سه، �ش.248.

128   قوة من حواىل 1،000 جندي م�سلم (تغرّي هذا الرقم مع الوقت)، اإن�سقت عن اجلي�ش الوطني الذي اعتربته موؤيًدا للقيادة امل�سيحية، وتوّحدت 

.(La Guerre du Liban, 163 اأنظر) ا حتت قيادة املالزم اأحمد اخلطيب. وقد دعمتها حركة فتح التي قد تكون تولت قيادتها اأي�سً

129  Chronique d’une Guerre, 248 ; La Guerre du Liban, 174. 

 Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre; A History of Modern Lebanon, 198 ; Le Mémorial de la   130

Guerre, 75: �سّنو، حرب لبنان، 274.

131  La Montagne, 45; Le Mémorial de la Guerre, 78. 

132   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

133   املرجع نف�سه.

134   املرجع نف�سه.
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بني ني�سان/اأبريل وحزيران/يونيو 1976، كانت امليلي�سيا الدرزية، بدعم من اجلي�ش العربي واحلركة الوطنية، 

تقتل املدنّيني امل�سيحّيني وتعيث؟ ببلداتهم دماًرا ونهًبا.135 وقد دفعت تلك احلوادث بال�سكان امل�سيحيني اإىل النزوح 

باجتاه البقاع الغربي وزحلة واملنت (بكفيا)، وهي مناطق كانت خا�سعة ل�سيطرة امليلي�سيات امل�سيحية. واأودت 

تلك العملية بحياة العديد من املدنيني:

• حّمانا  مبرمي (قتيالن)؛ ال�سبانية (خم�سة قتلى)؛ �سويت (ثمانية قتلى وت�سويه جثثهم)؛ زندوقة (اأربعة قتلى)؛	

اأُعدما)؛ جوار احلوز والعبادية (ثمانية قتلى)؛  اأن  (قتيالن)؛ قرطادا (اأربعة قتلى، وخمطوفان ما لبثا 

الدبّية (ثالثة قتلى)؛ تر�سي�ش وعينطورة املنت (ع�رصة قتلى على الأقل)؛ عني احللزون يف عاليه (ثالثة 

خمطوفني ما لبثوا اأن اأُعدموا)؛ عني احلور (قتيالن)؛ معا�رص ال�سوف ( ثالثة قتلى)؛ بطميه (قتيالن)؛ 

هت جّثتاهما)؛ ر�سمّيا يف 
ّ
جد اثنان منهم مقتوَلني بالقرب من الدامور وقد �سو

ُ
خلده (اأربعة خمطوفني و

عاليه (ثالثة قتلى)؛ عني داره (خم�سة قتلى)؛ واخلليلّية (خمطوف ما لبث اأن ُقتل).136

يف غ�سون ذلك، ويف و�سط بريوت، كان القتال دائًرا بني الكتائب واملرابطون، وح�سلت اأعمال نهب كبرية 

للفنادق وامل�سارف. وقد �سيطر الكتائب على مرفاأ بريوت وراحوا ينهبونه ب�سكل ممنهج على مدى اأ�سابيع عديدة 
لتاأمني املداخيل.137

• بلدة وتهجري اأبنائها  12 ني�سان/اأبريل 1976: اأ�سدرت موؤ�س�سة كاريتا�ش التقديرات التالية: مّت نهب 95	

وت�رصيد 250،000 �سخ�ش فيما كان 750،000 �سخ�ش يف حاجة ما�ّسة اإىل الطعام.138 

يف 8 اأيار/مايو 1976، اُنتخب حاكم م�رصف لبنان اليا�ش �رصكي�ش البالغ من العمر 52 عاًما رئي�ًسا للبالد. وقد 

رف�ش كّل من كمال جنبالط و�سائب �سالم139 ورميون اإّده140 امل�ساركة يف جل�سة النتخاب. فاحلركة الوطنية 

بزعامة كمال جنبالط عار�ست النتخاب بو�ساطة �سورية. وقد جتّلت هذه املعار�سة با�ستباكات م�سّلحة يف كل 

من بريوت وطرابل�ش141، ترافقت مع اغتيالت م�ستهدفة وحماولت اغتيال.

18 اأيار/مايو 1976: تعّر�ش مقّر البطريركية املارونية يف بكركي ومدينة جونيه امل�سيحية لق�سف عنيف.142

• 25 اأيار/مايو 1976: اأ�سيب اإّده بجروح لدى تعر�سه ملحاولة اغتيال يف اأنطليا�ش.143	

يف �سقتها يف �سواحي بريوت ال�رصقية،  • 27 اأيار/مايو 1976: ُقتلت ليندا جنبالط، �سقيقة كمال جنبالط، 	
وُجرحت ابنتاها على يد ع�سابة م�سّلحة اقتحمت ال�سّقة واأطلقت النار.144

ليل 31 اأيار/مايو 1976، دخل لبنان حواىل 2،000 جندي �سوري عرب ال�سمال (عكار)، بحّجة “و�سع حّد 

التالل  باجتاه  الأوىل  جمموعتني،  متقّدمني  البقاع،  من  اآخر  جندّي   4،000 ودخل  القبّيات”145؛  يف  ملجزرة 

ال�سوري  اجلي�ش  بني  �ساملة  مواجهات  اإىل  اأّدى  اّلذي  الأمر  �سيدا146،  باجتاه  والثانية  بريوت  على  امل�رصفة 

والقوات امل�سرتكة. 

135   املرجع نف�سه.

136   املرجع نف�سه.

.La Guerre du Liban, 183 137   اأنا ال�سحّية واجلالد اأنا، �ش.178؛

138  Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 142.    

139   �سائب �سالم هو �سخ�سّية �سنّية بارزة، ت�سّلم رئا�سة الوزراء �سّت مّرات بني العامني 1952 و1973، ولعب دوًرا رئي�ًسا يف مفاو�سات جنيف 

ولوزان يف اوا�سط الثمانينيات. بعد اأن جنا من حماولتي اغتيال غادر اإىل جنيف يف �سوي�رصا يف العام 1985.

140    عميد الكتلة الوطنية، وهو حزب �سيا�سي م�سيحي مناه�ش للقومية العربية . قّدم رميون اإّده نف�سه مر�ّسًحا للرئا�سة، ما اعتربه املراقبون خطوة 

رمزّية لالعرتا�ش على النتخاب اّلذي مّت بو�ساطة �سورّية. وبعد ثالث حماولت اغتيال، غادر اإّده اإىل فرن�سا.

141  La Guerre du Liban, 180.

142   Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 146.

143   الو�سط، عدد 173، �ش.24.

144   Chronique d’une Guerre, 250.  

145   La Guerre du Liban, 199; Le Mémorial de la Guerre, 83.

146   Le Mémorial de la Guerre, 83.
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يف بريوت

، من تالل  • ال�سكنية يف بريوت الغربية	 ال�سوري الأحياء  2- 4 حزيران/يونيو 1976: ق�سف اجلي�ش 

جبل لبنان147، وت�سّمنت هذه الأحياء �سربا والطريق اجلديدة وكورني�ش املزرعة وراأ�ش النبع. وُذكر 

ا  اأن الق�سف واملعارك يف بريوت واملناطق املحيطة بها يف 2- 3 حزيران/يوينو اأّديا اإىل مقتل 92 �سخ�سً

ا اآخر؛ كما مت العثور على 42 جّثة يف اأحياء خمتلفة من املدينة.148   وجرح 169 �سخ�سً

�سيما  • (ل 	 الغربية  ال�سكنية يف بريوت  الأحياء  ال�سوري  اجلي�ش  9- 10 حزيران/يونيو 1976: ق�سف 

ال�سنائع واحلمرا) واملخّيمات الفل�سطينية باملدفعية الثقيلة مبعّدل قذيفة واحدة كّل �سّت دقائق، فُقتل 78 
ا اآخر، كما مت العثور على 12 جّثة يف و�سط بريوت.149 ا على الأقّل وُجرح 147 �سخ�سً �سخ�سً

يف جنوب لبنان

من  اللبنانيني  وحلفائها  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ميلي�سيات  بني  الإ�رصائيلية  اللبنانية  احلدود  على  النزاع  كان 

جهة، واإ�رصائيل من جهة اأخرى، دائًرا منذ �سنوات عّدة. ويف �سهَري �سباط/فرباير واأيلول/�سبتمرب من العام 

اجلوية  الغارات  من  عدًدا  ونّفذت  الليطاين150  نهر  اإىل  و�سوًل  اللبنانية  الأرا�سي  اإ�رصائيل  اجتاحت   ،1972

العنيفة. كما نّفذت بني العاَمني 1975 و1977 151 غارات جوية على املخيمات الفل�سطينية يف ال�سمال واجلنوب، 

وح�سدت اعداًدا كبرية من املدنّيني. 

• من  ا على خمّيَمني فل�سطينيَّني بالقرب	 ا وبحرياًّ 5 اآب/اأغ�سط�ش 1975: نّفذت اإ�رصائيل هجوًما جوًيا وبرياًّ

ا اآخر. ورّد اجلي�ش اللبناين على م�سدر النريان؛ فا�ست�سهد  ا وجرحت 29 �سخ�سً �سور، فقتلت 18 �سخ�سً
اأربعة �سّباط وُجرح ثالثة اآخرون.152

ّة يف نهر البارد  • 2 كانون الأول/دي�سمرب 1975: نّفذت اإ�رصائيل غارات جوّية على املخيمات الفل�سطيني	

والبّداوي يف �سمال لبنان، ويف النبطّية يف اجلنوب، فُقتل 60 مدنًيّا على الأقل وُجرح 100 مديّن 

اآخر. 153 

ف�ساًل عن ذلك، كانت اأحياء �سيدا و�سور واملناطق املحيطة بهما م�رصًحا للقتال بني القوات امل�سرتكة وحلفائها من 

جهة، واجلي�ش ال�سوري وميلي�سيا اجلبهة اللبنانية من جهة اأخرى. 

• فر�ست القوة البحرية ال�سورية ح�ساًرا على مرافئ طرابل�ش و�سيدا و�سور.154	

• عني احللوة واملّية ومّية،  9- 10، 15- 16 حزيران/يونيو 1976: ق�سف اجلي�ش ال�سوري �سيدا وخمّيم	
ا، مبن فيهم اأطفال، وُجرح ما بني 350 و400 �سخ�ش اآخر.155 فق�سى ما بني 125 و140 �سخ�سً

• ال�سمايل يف  30 حزيران/يونيو 1976: تعّر�ش مركز الدرا�سات الإ�سالمّية واملعهد الفني يف خميم برج	

�سور لهجوم نّفذه 60 عن�رًصا من اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني- القيادة العاّمة156، بح�سب بيان �سادر 

عن املركز. فُق�سفت مباين املركز وُدّمرت جزئًيا، وُقتل مدين فيما اأ�سيب اآخر باإعاقة دائمة.157 

147   La Guerre du Liban, 203-204.

148   جريدة النهار، 1976/6/3- 1976/6/5.

149   جريدة النهار، 1976/6/10.

150  Lebanon: A Shattered Country, 84.

151   كانت اإ�رصائيل تنّفذ غارات جوية على البلدات اللبنانية واملخيمات الفل�سطينية يف جنوب لبنان ل�سنوات عدة قبيل العام 1975، كجزء من نزاعها 

مع الفدائيني الفل�سطينيني وحلفائهم اللبنانيني. 

152  Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 96.

153   Chronique d’une Guerre,  244; Le Mémorial de la Guerre, 57.

154   La Guerre du Liban, 216.

155   جريدة النهار،1975/6/10 و1976/6/17. .جّدد اجلي�ش ال�سوري ق�سفه املخيمات الفل�سطينية القريبة من �سيدا وق�سف املدينة يف 6 و9 و12 

متوز/يوليو 1976. 

156  اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني- القيادة العاّمة كانت يف الأ�سا�ش جزًءا من منظمة التحرير الفل�سطينية لغاية العام 1974، وقد لعبت دور القوة 

امل�سلحة املوالية لل�سوريني يف لبنان.

Chronique d’une Guerre, 253  157 ; جريدة النهار 1976/7/1
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كان ا�ستياء الطائفة ال�سيعّية يف جنوب لبنان يت�ساعد من احلرب التي دامت طوياًل بني ميلي�سيات منظمة التحرير 

من  وابتداء  ثمنها.  يدفعون  كانوا  ال�سيعة  لأّن  ثانية  جهة  من  واإ�رصائيل  جهة  من  اللبنانيني  وحلفائها  الفل�سطينية 

�سيف العام 1976، ح�سلت ا�ستباكات حمدودة بني عنا�رص حركة اأمل158 وف�سائل منّظمة التحرير الفل�سطينية 

يف  املتمركزة  امل�سيحّية  امليلي�سيات  اأي�سًا  تقاتل  امل�سرتكة  القوات  كانت  ذلك،  ومبوازاة  اللبنانيني.159  وحلفائها 

منطقَتي مرجعيون واخليام.160 وكانت تلك امليلي�سيا معروفة مبيلي�سيا احلدود وتلقى دعم اجلي�ش الإ�رصائيلي اّلذي 
ا من عنا�رصها من و�سط البالد اإىل اجلنوب.161 كان ينقل بحًرا بع�سً

• جزين يف  امل�سيحية، جنوب	 العي�سّية  بلدة  امل�سرتكة  القوات  الأول/اأكتوبر 1976: هاجمت  ت�رصين   19
جنوب لبنان. وقد ُذكر اأن ما بني 40 و65 مدنياًّا، مبن فيهم ن�ساء واأطفال، ُقتلوا يف الهجوم.162

 حوادث اأخرى

 ، • القت�سادي	 وم�ست�ساره  ميلوي،  فران�سي�ش  ال�سفريالأمريكي  تعّر�ش   :1976 حزيران/يونيو   16

يد  على  وُقتلوا  والغربية،  ال�رصقية  بريوت  بني  التما�ش  خط  على  للخطف  و�سائقه  وارنغ،  روبرت 

ا البالد.163  مهاجميهم املجهولني. بعد يومني من ذلك، غادر 263 اأجنبياًّ

• املطار لغاية  ا. فاأقفل	 27 حزيران/يونيو 1976: ق�سفت امليلي�سيات امل�سيحية بريوت الغربية واملطار اأي�سً
19 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1976. 164

احلازمية  بعبدا  يف   • الأعلى	 ال�سيعي  املجل�ش  مقّر  احلّر  لبنان  جي�ش  ق�سف   :1976 حزيران/يونيو   30
بقذائف من عيار 155 ملم.165

من امل�سلمني املتطّرفني (عنا�رص جمموعة  • 5 متوز/يوليو 1976: هاجم م�سّلحون فل�سطينّيون وجمموعة 	

ُتعرف بجند الله) من طرابل�ش بلدتي �سّكا وحامات امل�سيحّيتني، وكان ُيعرف عن اأبنائهما ولوؤهم للحزب 

ال�سوري القومي الجتماعي. فقاموا ب�سّد خمرج النفق حيث كان ع�رصات من املدنّيني يهربون باجتاه 

البرتون، واحتجزوهم يف الداخل وقاموا بحرقهم داخل �سياراتهم.166 فُقتل حواىل 200 مدين وُنهبت 
املنازل واأُحرقت على مدى اأيام عدة.167

يف  جّثته  • جدت 	
ُ
وو ال�سمال،  يف  �سامل  خليل  املالية  وزارة  عام  مدير  اُختطف   :1976 متوز/يوليو   30

�سندوق �سيارة يف منطقة الكورة بعد ثالثة اأّيام.168 

يف 23 اأيلول/�سبتمرب 1976، انُتخب اليا�ش �رصكي�ش رئي�ًسا للجمهورّية. وبعد خم�سة اأّيام، نّفذ اجلي�ش ال�سوري 

 تر�سي�ش واملتني وحّمانا وفالوغا، وذلك ل�ستعادة 
ّ
هجوًما وا�سًعا على مواقع القوات امل�سرتكة، بدًءا بزحلة، ثم

ال�سيطرة على املناطق التي ا�ستولت عليها القوات امل�سرتكة بني اآذار/مار�ش واأيار/مايو 1976. 

158   تاأ�ّس�ست حركة اأمل يف العام 1975 كذراع ع�سكري حلركة املحرومني، وهي حركة �سيا�سية اأ�س�سها الإمام مو�سى ال�سدر، رئي�ش املجل�ش 

الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى. وعلى اأثر اختفاء الإمام ال�سدر يف ليبيا يف العام 1978، ومع الإطاحة ب�ساه اإيران يف العام التايل، متت تعبئة الطائفة ال�سيعية 

يف بريوت واجلنوب، ومنت حركة اأمل لت�سبح ميلي�سيا بقيادة نبيه بّري.

159   Paix et Guerre au Moyen-Orient, 322.

160   �سّنو، حرب لبنان، �ش.274.

161  La Guerre du Liban, 261-262; Paix et Guerre au Moyen-Orient, 320, 358-359:

 كانت الت�سالت بني اإ�رصائيل وزعماء م�سيحّيني لبنانيني قد بداأت يف العام 1975، وتوّطدت اأوا�رص هذه العالقات يف ال�سنوات التالية، اإذ راحت 

اإ�رصائيل متّد ميلي�سيات م�سيحية بالذخرية وتدّرب عنا�رصها.

162   بح�سب املراجع الآتي ذكرها، بلغ عدد ال�سحايا على التوايل 40، و65 و52: 

 La Guerre du Liban, 262; Chronique d’une Guerre, 256; and Bilan des Guerres du Liban, 67.

163   Chronique d’une Guerre, 251; Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 151.

164   La Guerre du Liban, 218.

ا على دعم الإمام ال�سدر للتدّخل ال�سوري. Chronique d’une Guerre, 252   165، بح�سب املوؤّلف، ح�سلت احلادثة رداًّ

166   هذه �سهادتي، �ش.35.

167   Le Mémorial de la Guerre, 94.

168   Chronique d’une Guerre, 253.
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عاليه) على خطف ت�سعة  • اأقدم م�سّلحون دروز من بلدة بتاتر (ق�ساء 	 اأيار/مايو 1976:  اآذار/مار�ش- 

م�سيحّيني من من�سورّية بحمدون، وقاموا بذبحهم ورمي جثثهم على الطرقات لرياها املاّرة. 

املنطقة  يف  وحرقها  • والأرثوذوك�سية 	 املارونية  الكنائ�ش  من  عدد  نهب  اأثار   :1976 اأيلول/�سبتمرب   27
موجة من التهجري من من�سورّية بحمدون والبلدات املجاورة.169

بحلول 30 اأيلول/�سبتمرب 1976، كان اجلي�ش ال�سوري قد احتّل منطقة املنت الأعلى بكاملها. ويف ذلك الوقت، 

وعاليه  ال�سوف  الدروز  فق�سد  وا�سعة،  تهجري  موجة  اإىل  اأدى  ما  املدنّيني  من  العديد  بحّق  املجازر  ارُتكبت 
و�سوريا.170

بلدة �ساليما يف املنت الأعلى وغريهم من  • 28- 30 اأيلول/�سبتمرب 1976: اأقدم عنا�رص من الكتائب يف 	
ا.171 املقاتلني امل�سيحّيني من الدامور على قتل 29 مدنياًّا درزياًّ

يف املتني، اأي�سًا يف املنت الأعلى،  •  الأول من ت�رصين الأول/اأكتوبر 1976: اأعدمت امليلي�سيات امل�سيحّية 	

ثالثة دروز م�سّنني واآخر م�سيحياًّا.172 

ا  • اإعدام 14 مدنياًّ	 التقّدمي ال�سرتاكي على  اأقدم عنا�رص من احلزب  28 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1976: 

م�سيحياًّا مبن فيهم عائلة من ثمانية اأ�سخا�ش، يف بلدة معا�رص بيت الدين. ويف اليوم نف�سه، قتل م�سّلحون 

الباحثة دميا دي  الطريق. وبح�سب  نف�سها، وُرميت جّثتاهما على  املنطقة  اآخرين يف  م�سيحيَّني  دروز 
كلريك، فقد ح�سل التهجري الق�رصي ب�سكل ممنهج من منطقة يف اجلبل (ال�سوف) اإىل منطقة اأخرى.173

لت القّمة العربّية (املنعقدة مب�ساركة �سوريا ومنّظمة التحرير الفل�سطينية  يف 21 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1976، تو�سّ

اإىل اإعالن وقف جديد لإطالق النار، وت�سكيل ما ُعرف  ولبنان واململكة العربية ال�سعودية وم�رص والكويت) 

ات الردع العربّية، التي يجب اأن تخ�سع، يف املبداأ، لإمرة الرئي�ش �رصكي�ش. وقد ُعرف قرار القمة بت�سكيل 
ّ
بقو

الأول/اأكتوبر، خالل  العربية يف 25– 26  ت�رصين  واأقّرته اجلامعة  الريا�ش  باتفاق  بعد  ما  الردع يف  قوات 

اجتماع لها يف القاهرة. وتاأّلفت قوات الردع العربية من 30،000 جندي غالبيتهم من ال�سورّيني (25،000)، 

والبقّية من ال�سعودّيني والإماراتّيني وال�سودانّيني والليبّيني واليمنّيني.174 وقد انت�رصت وحداتها يف كافة املناطق 

اللبنانية با�ستثناء اجلنوب. 

الثاين/نوفمرب 1976، ويف 21 منه يف �سيدا وطرابل�ش.  التنفيذ يف 15 ت�رصين  النار حّيز  اإطالق  دخل وقف 

ومتركزت قوات الردع العربية يف بريوت يف 15 ت�رصين الثاين/نوفمرب. 

�سحف يف بريوت  • �سبع 	 العربية مقّرات  الردع  الثاين/نوفمرب 1976: احتلت قوات  15- 19 ت�رصين 

الغربية.175 

 الهدوء امل�سوب باحلذر بريوت واملناطق املختلفة. ويف 8 
ّ
انتهت حرب ال�سنتني ر�سمًيا عند هذه املرحلة، وعم

خّلفتا  قد  ال�سابقتان  ال�سنتان  كانت  احل�ّش.  �سليم  برئا�سة  جديدة  حكومة  تاأّلفت   ،1976 الأول/دي�سمرب  كانون 

متجان�سة،  طائفية  كانتونات  اأن�ساأت  الق�رصي  التهجري  وعمليات  املرتكبة  فاملجارز  البالد،  يف  عميقة  جراحًا 

169   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

170   املرجع نف�سه.

.Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre 171   جريدة ال�سفري، 1976/10/4؛

172   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

173   املرجع نف�سه.

174   �سّنو، حرب لبنان، ، �ش.283 : من الأرجح اأن الوحدات غري  ال�سورية  يف قوات الردع العربية ان�سحبت بالكامل يف 28 اآذار/مار�ش 

1979، فاأ�سبحت قوات الردع العربية تتاألف فقط من اجلنود ال�سوريني، بتمويل من اجلامعة العربية وحتت قيادة �سورية. بقي اجلي�ش ال�سوري على 

الأرا�سي اللبنانية حتى 26 ني�سان/اأبريل 2005. وتوخًيا للو�سوح، �سوف ن�سري اإىل هوؤلء اجلنود با�سم قوات الردع العربية حتى نهاية اآذار/مار�ش 

1979، وبعد ذلك �سوف ن�سري اإليهم با�سم اجلي�ش ال�سوري، مبا اأنهم اأ�سبحوا خا�سعني لقيادة �سورية مبا�رصة. 

175   Chronique d’une Guerre, 257; La Guerre du Liban, 256.

مبا اأن بع�ش ال�سحف اأبقت على نوع من حيادية يف خالل احلرب، فهذا يوؤكد اأن الأمر مل يكن فقط م�ساألة ت�سجيل نقاط مع الي�سار اأو العراق، بل عك�ش 

خطوة اأوىل باجتاه ت�رصيع وجود اجلنود ال�سوريني يف لبنان بح�سب ما كتب ق�سري.
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وغرّيت معامل تركيبة البلد الدميوغرافية على نحو دائم. فعلى �سبيل املثال، بني العاَمني 1975 و1976، قام 

الدروز  املختلطة بني  بالفرار من منطقة اجلبل  بعبدا  حواىل 100،000 م�سيحي و5،000 درزي من ق�ساء 

غادروهما  منهم   20،000 وبعلبك،  زحلة  مناطق  عن  م�سيحي   50،000 حواىل  نزح  كما  وامل�سيحيينن.176 

اللبنانيني  من  الآلف  مئاُت  البالد  من  هاجر   ،1976 الثاين/نوفمرب  وت�رصين  اآذار/مار�ش  وبني  نهائًيا.177 

178، بع�سهم ب�سكل موقت، والبع�ش الآخر نهائيًا.
-800،000 على الأرجح-

لكن، يف حني اأراحت تلك الهدنة املتقلقلة معظم اللبنانيني، ا�ستمّر الو�سع يف اجلنوب بالتدهور نتيجة عودة مقاتلي 

منظمة التحرير الفل�سطينية تدريجيًا اإىل املنطقة.

176   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre ; La Montagne, 148: 

عاد بع�ش امل�سيحيني اإىل بلداتهم وقراهم يف غ�سون الأ�سهر الثالثة الوىل من العام 1977، بحماية قوات الردع العربية. 

177   Bilan des Guerres du Liban, 76.

178   Le Mémorial de la Guerre, 90 and 93.
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2� هدنة ه�ّسة: كانون الثاين/يناير 1977- كانون االأول/دي�سمرب 1982

النار واحلفاظ على  بوقف  اللتزام  ل�سمان  الثاين/نوفمرب 1976  ت�رصين  العربية يف  الردع  ات 
ّ
قو انت�سار  مع 

�سيادة البالد وتطبيق �رصوط اّتفاق القاهرة املربم يف العام 1969، بدت البالد كاأنها دخلت يف ما ي�سبه مرحلة 

ات الردع العربّية، املوؤّلفة ب�سكل رئي�سي من اجلنود ال�سورّيني، 
ّ
جديدة تعود فيها الأو�ساع اإىل طبيعتها. اأّما قو

فنّفذت انت�ساًرا كثيًفا ووا�سًعا يف بريوت الغربية، كما يف البقاع وطرابل�ش و�سيدا وال�سوف، فيما كان انت�سارها 

الأ�سلحة  ال�سهر، ُجمعت  با�ستثناء اجلنوب. ويف ذلك  املناطق كاّفة  ال�رصقية. فتواجدت يف  حمدوًدا يف بريوت 

اخلفيفة والثقيلة من اأيدي امل�سّلحني، وفتحت امل�سارف اأبوابها من جديد بعد توّقف عن العمل دام ع�رصة اأ�سهر. 

مع ذلك ح�سلت بع�ش النتهاكات179 ولو على نطاق اأ�سيق. كان اجلنوب وحده ي�سهد ا�سطراًبا مت�ساعًدا يف 

تلك الفرتة، مع ا�ستمرار املواجهات على احلدود بني امليلي�سيات امل�سيحية مدعومة من �سالح املدفعية الإ�رصائيلي، 

ات امل�سرتكة.
ّ
والقو

غري اأّن الهدنة مل تدم طوياًل، ويف ال�سنوات التالية وقعت البالد يف قب�سة العنف من جديد. فح�سلت �سل�سلة من 

املئة  املعروف بـحرب  ال�رصقّية  ال�سوري لبريوت  الق�سف  اإىل  بالإ�سافة  ال�سوف؛  العنيفة يف  الطائفّية  احلوادث 

الليطاين وعملّية ال�سالم للجليل، ما  يوم؛ وح�سار زحلة؛ واجتياَحني ا�رصائيلّيني وا�سَعي النطاق ُعرفا بــعملّية 

لأ�سكال  املتزايد  ال�ستخدام  ثم  و�ساتيال؛  واإىل وقوع جمازر خمّيمي �سربا  الغربية،  اإىل ح�سار بريوت  اأّدى 

جديدة من العنف، منها على وجه اخل�سو�ش ال�سيارات املفّخخة والغتيالت امل�ستهدفة. 

2.1 احلوادث الطائفّية يف ال�سوف

على اأثر اغتيال كمال جنبالط180، موؤ�ّس�ش احلزب التقّدمي ال�سرتاكي والزعيم الدرزي وقائد احلركة الوطنية 

والنائب والوزير ال�سابق، يف 16 اآذار/مار�ش من العام 1977، وقعت �سل�سلة من حوادث القتل اجلماعي يف 

ال�سوف امتّدت على طول الأ�سهر التالية:181 

و�سيوخ) يف عدد من  • ا (من بينهم ن�ساء واأطفال 	 ا م�سيحياًّ على اأثر انت�سار خرب مقتل جنبالط، ُقتل 177 مدنياًّ

بلدات ال�سوف ويف بع�ش اأحياء يف بريوت الغربية182 كانت خا�سعة ل�سيطرة ميلي�سيات القّوات امل�سرتكة، 

ا كان للم�سيحيني امل�سري نف�سه، وتعّر�ست  فاُختطف فيها املدنّيون امل�سيحّيون واأُعدموا. ويف ال�سوف اأي�سً

اجلثث للت�سويه وُرميت على الطرقات لرياها اجلميع، واُغت�سبت الن�ساء. اأّما م�رصح املجازر فكان مرزعة 

ال�سوف (52 �سحّية)؛ ومعا�رص ال�سوف (21 �سحّية)؛ والباروك (28 �سحّية)؛ وبطمة (ت�سع  �سحايا)، 

وكفرنربخ (�سّت �سحايا)، وفريدي�ش (�سّت �سحايا)، بالإ�سافة اإىل بعدران ، و�سويت وعني زحلتا. وقد 

تعّر�ست جثث العديد من ال�سحايا للت�سويه، والن�ساء لال�ستغالل اجلن�سي. 

• جنازة يف اإحدى الكنائ�ش.  يف معا�رص ال�سوف، تعّر�ش عدد من الأهايل لعتداء فيما كانوا ي�ساركون يف	

فُقتل ت�سعة من اأبناء البلدة، فيما ق�سى اآخرون وهم يهربون، من بينهم ت�سعة من بلدة م�سغرة، قدموا 

179   اأنظر الف�سل الأّول، ت�رصين الثاين/كانون الأول 1976

180    كان جنبالط قد جنا قبل ذلك من حماولة اغتيال اأوىل.

Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après- 181   اإن احلوادث كافة الواردة اأدناه، لغاية حادثة متوز/يوليو 1980، منقولة عن كتاب

Guerre، ما مل ُي�رص اإىل خالف ذلك.

182   Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 179.



24www.ictj.org/ar

املركز الدويل

للعدالة النتقالية

اإرث لبنان من العنف ال�سيا�سي

حل�سور اجلنازة. ونتيجة العتداء، نزح 25،000 م�سيحي عن املنطقة وانتقلوا اإىل بريوت ال�رصقّية 

و�سواحيها.183 

القّدي�ش  كني�سة  مبجزرة  رفت  ُ • ع	 ال�سوفّية  بريح  بلدة  يف  جمزرة  وقعت   :1977 اآب/اأغ�سط�ش   21

اأثر احلادث،  ُقتل 30 م�سيحًيّا رمًيا بالر�سا�ش داخل الكني�سة وخارجها. وعلى  جاورجيو�ش، حيث 

ترك �سّكان بريح امل�سيحّيون البلدة. 

بني �سيف العام 1975 والعام 1977، ونتيجة العتداءات املتكّررة التي اأرعبت ال�سّكان املدنّيني، ترك ما يناهز 

الـ 260،000 �سخ�ش (اأكرث من 60% من م�سيحّيي املنطقة) بلداتهم. 

املنت  امل�سيحّيني يف   • املدنّيني	 احلوادث  ا�ستهدف عدد من  الأول/دي�سمرب 1977:  كانون  اآب/اأغ�سط�ش- 

الأعلى وعاليه، حيث ُقتل ثالثة يف روي�سة النعمان واثنان يف ر�سمّيا واثنان يف العبادّية و�سخ�ش يف 

املريجات. 

�ست جّثتاهما للتنكيل.  ّ • متوز/يوليو 1978: اأُوقف م�سيحّيان من بلدة عّماطور يف �سيارتهما واأُعدما وتعر	

 �سخ�ش اآخر من بلدة دير قوبل يف عاليه امل�سري نف�سه.
َ

ولقي

• م�سيحّيني وقتلهم. ت�رصين الأول/اأكتوبر 1978: اأقدم م�سّلحون دروز من بلدة كفرمّتى على خطف اأربعة	

• من ال�سويفات على قتل عائلة من ت�سعة اأ�سخا�ش،  ت�رصين الثاين/نوفمرب 1978: اأقدم �سخ�ش درزي	

رجال، ن�ساء واأطفاًل، يف بلدة بعل�سميه. 

• ال�سوف، وقتلوا  ق م�سّلحون دروز كني�سة �رِصجبال للكاثوليك، عند مدخل	
ّ
حزيران/يونيو 1979: طو

�سخ�سني. وكان الهدف من تلك العملّية تهجري امل�سيحّيني من بلدات عاليه ال�سبع (الودايا) لفتح طريق 

ات امل�سرتكة. ويف الواقع، ترك 500 م�سيحي من تلك البلدات منازلهم وانتقلوا اإىل 
ّ
ال�سوف اأمام القو

�سواحي بريوت اجلنوبّية ال�رصقّية. 

ال�سام)  ال�سوف، من طريق  مدخل  (على  داره  • عني  بلدة	 م�سّلحون دروز  هاجم  مّتوز/يوليو 1979: 

واأعدموا  خم�سة من اأبنائها امل�سيحّيني. ويف هجوم اآخر على دّقون، وهي بلدة م�سيحّية عند مدخل عاليه، 

اأُعدم اأربعة �سّبان م�سيحّيني. كما مّت اعرتا�ش عائلة م�سيحّية يف �سيارتها يف بلدة عينبال. فُقتلت البنة فيما 

متّكن اأفراد العائلة الباقون من الهرب اإىل بريوت، على الرغم من اإ�ساباتهم. 

• الأعلى)،  مّتوز/يوليو 1980: اأقدم م�سّلحون دروز على قتل ثالثة م�سيحّيني يف بلدة را�ش احلرف (املنت	

 ُمقعد يف �رِصجبال. 
ّ

واثنني يف ر�سمّيا واآخر يف كفرمّتى و�سخ�ش م�سيحي

يف العام 1978، انتهى التحالف ال�سرتاتيجي بني اجلبهة الوطنّية184 و�سوريا، وطالب �سمعون وفرجنّية علًنا 

ات الردع العربّية (ل 
ّ
ات ال�سورّية من لبنان، فوقعت مناو�سات خفيفة بني امليلي�سيات امل�سيحّية وقو

ّ
بان�سحاب القو

�سّيما يف �سمال لبنان).185 

يف  احلربية  املدر�سة  يف  للجي�ش  الع�سكرّية  • الثكنة 	 قبالة  م�سّلح  ا�ستباك  ح�سل   :1978 �سباط/فرباير   7

الفيا�سّية يف �ساحية بريوت ال�سمالّية ال�رصقّية. ويف التفا�سيل اأّن وحدة من قوات الردع العربية اأقامت 

ات الردع 
ّ
حاجًزا قبالة الثكنة، على الرغم من طلبات اجلي�ش اللبناين املتكّررة باإزالته. ومّلا جتاهلت قو

املفتوحة  املواجهة  بداية  ف�سّكلت احلادثة  الأخري على مهاجمة احلاجز.  اأقدم هذا  اللبناين،  طلب اجلي�ش 

ات الردع العربّية. ونتيجة لذلك، ق�سفت هذه الأخرية 
ّ
بني اجلي�ش اللبناين (وامليلي�سيات امل�سيحّية) وقو

يف  وبدارو  الزيتون  وكرم  الرّمانة  عني  يف  امل�سيحّية  ال�سكنّية  والأحياء  الفيا�سية  يف  احلربّية  املدر�سة 

بريوت ال�رصقية؛ فُقتل 100 مدين على الأقل وُجرح 200 مديّن اآخر.186 

183   املرجع نف�سه.

184   كانت اجلبهة الوطنية عبارة عن حتالف بني اأحزاب م�سيحية ت�سّكل يف العام 1976، و�سّم زعيم الوطنيني الأحرار كميل �سمعون، وزعيم 

الكتائب بيار اجلميل، بالإ�سافة اإىل �سليمان فرجنية وعدد من امل�ستقّلني. 

185   �سّنو، حرب لبنان، اجلزء الأول، �ش.284.

La Montagne   186, 148; �سّنو، حرب لبنان، �ش. 284.
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وقعت حوادث اأخرى عك�ست املواجهة املفتوحة بني القيادة وامليلي�سيات امل�سيحية من جهة، وال�سوريني من جهة 

اأخرى، بني �سباط/فرباير وحزيران/يونيو، فمّهدت الطريق حلرب املئة يوم. 

الردع  • ات 	
ّ
9- 11 ني�سان/اأبريل 1978: اندلعت املواجهات بني مقاتلي حزب الوطنيني الأحرار وقو

العربية على حمور ال�سّياح- عني الرّمانة يف بريوت. 

رح  • 12 ني�سان/اأبريل، ق�سفت قوات الردع العربية عني الرّمانة وبدارو، فُقتل 60 مدنياًّا على الأقل وُج	
250 مدنًيا اآخر.187

ات الردع العربية ومقاتلي حزب 
ّ
بني قو • 6 اأّيار/مايو 1978: ُقتل ثالثة مدنّيني خالل جتّدد ال�ستباكات 	

الأحرار وعنا�رص من الكتائب، جّراء الق�سف اّلذي ا�ستهدف عني الرّمانة.188 

2.2 جنوب لبنان وعملّية الليطاين

يف خالل تلك الفرتة ا�ستمّر النزاع بني امليلي�سيات احلدودية املدعومة من اإ�رصائيل ومنّظمة التحرير الفل�سطينّية 

وحلفائها اللبنانّيني، فح�سلت �سل�سلة من الهجمات والهجمات امل�ساّدة اأوقعت �سحايا مدنّيني.

يف  وكفرِكال  ميما�ش  دير  • بلدَتي 	 على  احلدودّية  امليلي�سيات  �سيطرت   :1977 الثاين/يناير  كانون   27

جنوب لبنان. 

: احتّلت امليلي�سيات احلدودية بلدة اخليام يف اجلنوب. • 17 �سباط/فرباير 1977	

• �سباط/فرباير 1977: ق�سفت امليلي�سيات احلدودية البلدات والقرى باملدفعّية الثقيلة.189	

يف هذه الأثناء، وا�سلت اإ�رصائيل غاراتها اجلوّية العنيفة190 التي اأّدت اإىل عملية ع�سكرية �ساملة .

• جنوب لبنان، نّفذ اجلي�ش الإ�رصائيلي  ا على �سواريخ اأُطلقت من	 9- 11 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1977: رداًّ

ا على ال�ساطئ اللبناين، ل �سّيما يف مدينة �سور ودّمر بلدة قزّية. كما ق�سف باملدفعّية  هجوًما جوًيا وبحرياًّ

الثقيلة بلدات النبطّية ويارين واخليام.191 فُقتل اأكرث من 100 مدين.192 

على اأثر عملّية نّفذها فدائّيون فل�سطينّيون يف تل اأبيب يف 11 اآذار/مار�ش 1978، �سّنت اإ�رصائيل عملية ع�سكرية 

�ساملة، فعّباأت ما بني 25،000 و30،000 جندي وقامت بعملية اجتياح ليل 14 اآذار/مار�ش 1978، ا�سُتهرت 

با�سم عملية الليطاين. وكان الهدف املعلن منها اإزالة القواعد الفل�سطينية على طول احلدود اللبنانية الإ�رصائيلية، 

وقد اأ�سفرت عن �سيطرة اجلي�ش الإ�رصائيلي على منطقة جنوب الليطاين. 

• مرفاأ �سور  16 اآذار/مار�ش 1978: ق�سفت جمموعة من مقاتالت “كفري” الإ�رصائيلّية وطائرات ف-15	
والأحياء التجارية املحيطة به، فُقتل اأكرث من ع�رصة مدنّيني لبنانّيني وُجرح 73 مدنًيًا اآخر على الأقل.193

• للمّرة الأوىل يف ق�سفها  ات اجلوية الإ�رصائيلّية القنابل العنقودية	
ّ
19 اآذار/مار�ش 1978: ا�ستخدمت القو

الأحياء ال�سكنية املكتظة يف �سور.194 وبعد �سهر من ذلك، يف 14 ني�سان/اأبريل 1978، اعرتفت اإدارة 
الرئي�ش الأمريكي جيمي كارتر با�ستخدام القوات الإ�رصائيلية القنابل العنقودية.195

ا  • �سخ�سً ا وجرح 392	 يف خالل الجتياح، اأّدت غارة جوية واحدة على اأحد امل�ساجد اإىل قتل 176 �سخ�سً
اآخر.196

187   Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 205; La Guerre du Liban, 330.

188   La Guerre du Liban, 330.

189  املرجع نف�سه، �ش. 263.

190   انظر الف�سل الأول ملعلومات حول الغارات املنّفذة يف العام 1975.

191  La Guerre du Liban, 288.

192  Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 191; Glubb, International Law and South Lebanon, 14

193  Anatomie d’une Guerre et d’une Occupation, 193.

194  La Guerre du Liban, 302.

195   امل�سدر نف�سه، �ش. 318.

196  Paix et Guerre au Moyen-Orient, 359.
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مدين  • يف خالل الجتياح، اأقدمت امليلي�سيات امل�سيحية احلدودية، حليفة اإ�رصائيل، على قتل اأكرث من 100 	

�سيعي، من بينهم ن�ساء واأطفال. ويف حادثة واحدة، اقتحمت عنا�رص امليلي�سيات املذكورة اأحد امل�ساجد يف 
ا واأردتهم. 197 بلدة اخليام واأطلقت النار على ما يناهز 70 مدنياًّ

 • يف خالل العملّية198 ُقتل ما بني 700 و1،000 لبناين وفل�سطيني، ونزح ما بني 160،000 و250،000	

199 من �سيدا باجّتاه بريوت.

يف 19 اآذار/مار�ش 1978، تبّنى جمل�ش الأمن القرار 425 اّلذي طالب اإ�رصائيل بالن�سحاب من كاّفة الأرا�سي 

اللبنانية، والقرار 426 اّلذي دعا اإىل ت�سكيل قوة حلفظ ال�سالم موؤّلفة من 4،000 جندي، ُعرفت بقوة اليونيفيل 

(التابعة لالأمم املتحدة)، وذلك ملراقبة الن�سحاب وم�ساعدة احلكومة اللبنانية على ب�سط �سيادتها على املنطقة.200 

وبعد ثالثة اأيام، و�سلت طالئع جنود اليونيفيل اإىل اجلنوب. 

اإ�رصائيل هجماتها الع�سكرّية ليومني بعد تبني جمل�ش الأمن القرارين املذكورين، فيما وا�سلت منظمة  وا�سلت 

املنظمة  رئي�ش  وافق  عندما   ،1978 اآذار/مار�ش   28 لغاية  اإ�رصائيل  �سمال  على  هجماتها  الفل�سطينية  التحرير 

يا�رص عرفات على وقف �سامل لإطالق النار واأمر قواته بوقف الهجمات. فان�سحب اجلي�ش الإ�رصائيلي يف 13 

حزيران/يونيو 1978، ومتركزت قوات اليونيفيل على طول احلدود، فيما اأبقت اإ�رصائيل �سيطرتها على �رصيط 

بطول خم�سة اإىل ع�رصة كلم، ُعرف باحلزام الأمني، وذلك من خالل امليلي�سيا الع�سكرية احلليفة لها يف املنطقة 

التي باتت ُتعرف بت�سمية جي�ش لبنان اجلنوبي- بقيادة �سعد حّداد- اعتبارًا من العام 1979. تاأّلف جي�ش لبنان 

اجلنوبي من اأكرثّية م�سيحّية، �سارك عدد كبري منها يف القتال �سّد ميلي�سيات منظمة التحرير الفل�سطينية وحلفائها 

ل جي�ش 
ّ
ا عدًدا من العنا�رص ال�سيعة. وكانت اإ�رصائيل متو  يف �سفوفه اأي�سً

ّ
اللبنانينّي يف ال�سنوات ال�سابقة، لكّنه �سم

لبنان اجلنوبي.201

2.3 حرب املئة يوم

ال�سورّية)،  ات 
ّ
القو �سّيما  (ل  العربية  الردع  ات 

ّ
وقو امل�سيحّية  امليلي�سيات  بني  املفتوحة  احلرب  تلك  اندلعت 

على اأثر اغتيال جنل الرئي�ش �سليمان فرجنية يف اإهدن، �سمال لبنان يف 13 حزيران/يونيو 1978. وكان 

الرئي�ش فرجنية قد اأجرى م�ساحلة مع ر�سيد كرامي قبل �سهر من ذلك، برعاية قائد قوات الردع العربية 

ال�سدامات  �سل�سلة من  ان�سحابه  اأيار/مايو، وتلت  اللبنانية يف 11  اجلبهة  فان�سحب فرجنية من  ال�سمال.  يف 

ة 
ّ
املحدودة بني مقاتلي املردة املوالني لفرجنية وعنا�رص الكتائب يف املنطقة. ويف الأ�سهر ال�سابقة، كانت الهو

الآخر يف  الطرف  ميلي�سيا  الطرفني بخطف عنا�رص من  بداأ كّل من  عت بحيث 
ّ
ات�س قد  املردة والكتائب  بني 

�سمال لبنان. 

 • اأوائل حزيران/يونيو 1978: اُختطف جود البايع، رئي�ش حزب الكتائب يف زغرتا، وُقتل.202	

• الكومندو�ش التابعة للقوات اللبنانية منزل طوين فرجنية  13 حزيران/يونيو 1978: هاجمت فرقة من	

ا اآخر.203  يف اإهدن وقتلته مع زوجته وابنته و28 �سخ�سً

راأت �سوريا يف اجلرمية اعتداء مبا�رًصا عليها. ويف 17 حزيران/يونيو اأعلن الرئي�ش فرجنية اأّنه لن يبقى عن�رص 

من عنا�رص الكتائب على قيد احلياة يف �سمال لبنان. فرتك ما يقارب الـ25،000 من املوالني للكتائب املنطقة 
باجّتاه جبيل وك�رصوان واملنت.204

ا  • م�سيحياًّ 27- 28 حزيران/يونيو 1978: اأقدمت القوات ال�سورية اخلا�سة على اختطاف ما بني 26 و36	

197  La Guerre de Mille Ans, 237.

198   تقرير �سادر بالنكليزية عن منظمة العفو الدولية  Unlawful Killings During Operation ”Grapes of Wrath” ، �ش.3.

199  Sally Mallison and Thomas Mallison, Armed Conflict in Lebanon, 6.

200   بني العامني 1978 و1982، ازداد عدد جنود اليونيفيل من 4،000 اإىل 6،000 جندي.

201  La Guerre du Liban, 385.

202   املرجع نف�سه، �ش. 333.

 .La Guerre du Liban, 331; Labévière, La Tuerie d’Ehden 203   اأنا ال�سحّية واجلالد اأنا، 265-266؛

204 Bilan des Guerres du Liban, 64.
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من منازلهم يف بلدات القاع ورا�ش بعلبك وجديدة الفاكهة، واأعدمتهم ودفنتهم يف مقربة جماعية.205

• والبرتون. ويف البقاع،  24- 26 اآب/اأغ�سط�ش 1978: نّفذت القّوات ال�سورّية هجوًما على منطقَتي الكورة	

ا.206  دخلت قوات الردع العربية البلدات امل�سيحية عيناتا وامل�ساطية ودير الأحمر، وقتلت 37 �سخ�سً

• �سّتة مدنّيني لبنانّيني من  27- 28 اآب/اأغ�سط�ش 1978: اأقدم جنود قوات الردع العربية على اختطاف	

بلدة ب�رّصي يف �سمال لبنان، وقتلوهم واأحرقوا جثثهم و�سّلموا رفاتهم اإىل امل�سوؤولني املحلّيني.207 

بداأت حرب املئة يوم فعلياًّا يف الأول من متوز/يوليو 1978، بق�سف الوحدات ال�سورية يف قوات الردع العربية 

والقنابل  ال“غراد”  �سواريخ  م�ستخدمة  اأ�سهر،  ثالثة  من  لأكرث  ال�رصقية  بريوت  يف  ال�سكنية  امل�سيحية  الأحياء 

على  وانهالت  ممنهجًا.  تدمرًيا  وامل�سانع  وامل�ست�سفيات  واملدار�ش  ال�سكنّية  الأحياء  وُدّمرت  الفو�سفورّية.208 
الأ�رصفية لوحدها 2،000 قذيفة يف اأيام قليلة.209

مناطق احلدث والأ�رصفية وعني  الثقيلة  باملدفعية  العربية   • الردع	 قوات  ق�سفت  2 متوز/يوليو 1978: 

ا وُجرح  الرّمانة وفرن ال�سباك م�ستخدمة املدفعية من عيار 240 ملم. ويف ذلك اليوم، ُقتل 60 �سخ�سً

قذيفة  بـ130  (اأ�سيب  فران�ش  دو  ديو  اأوتيل  م�ست�سفى  م�ست�سفيات:  ثالثة  وُق�سفت  اآخر.  �سخ�ش   300
دّمرت 20 من غرفها)، وم�ست�سفى القدي�ش جاورجيو�ش وم�ست�سفى اجلعيتاوي.210

• الأحياء ال�سكنية امل�سيحية يف كّل من بريوت وزحلة  متوز/يوليو 1978: حا�رصت قوات الردع العربية	
وق�سفتها بال توّقف على مدى �ساعات عدة، ومبعّدل قذيفة واحدة بالدقيقة يف كثري من الأحيان.211

• امل�سيحية  23 متوز/يوليو 1978: ق�سفت قوات الردع العربية باملدفعية الثقيلة بلدة احلدث ذات الغالبية	

وقتلت ع�رصة مدنّيني وجرحت ما ل يقّل عن 100 مديّن اآخر.212 

اإىل  بالإ�سافة  و�سواحيها،  ال�رصقية  بريوت  العربية  الردع   • قوات	 ق�سفت   :1978 اأيلول/�سبتمرب   30

مناطق القطاع ال�رصقي يف جبل لبنان ومدينة جونيه. وح�سد الق�سف يف ذلك اليوم لوحده 70 مدنياًّا 
وُجرح 300 مديّن اآخر.213

• الردع العربية بال كلل بريوت ال�رصقية و�سواحيها،  يف خالل حرب املئة يوم اّلتي ق�سفت فيها قوات	

بالإ�سافة اإىل املنت يف جبل لبنان ومدينة جونيه، �سقط مئات املدنيني قتلى وُجرح اأكرث من 1،000 مدين 

ر على نحو موّقت ما بني 150،000 و250،000 مدين، ما اأفرغ بريوت من ن�سف  اآخر.214 كما ُهجِّ

ا اأو كلياًّا.215 ويف خالل تلك الفرتة، اأدى الق�سف  �سكانها تقريًبا، فيما ُدّمر 60،000 مبنى تدمرًيا جزئياًّ

اإىل نق�ش يف الغذاء والدواء يف بريوت ال�رصقية. 

205   J’ai Déposé les Armes, 72; La Guerre du Liban, 335.

ا يف احللقة ال�ساد�سة من الوثائقي الذي قّدمته قناة اجلزيرة حرب لبنان، وفيها عر�ست مقابلة مع جوزف اأبو خليل الذي  وقد ُذكرت تلك احلادثة اأي�سً

حتّدث عن مقتل ما يقارب 40 رجاًل؛ 

وُذكر يف Guerres secrètes au Liban ، �ش. 118 وقوع 36 �سحّية، ا�ستناًدا اإىل تقرير لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 28 حزيران/يونيو 1978؛ 

ويعّدد ال�سويفاتي، ا�ستناًدا اإىل التقرير نف�سه، اأ�سماء 26 �سحّية، يف موؤّلفه معارك �سوريا يف لبنان، اجلزء الول، �ش.63

206   La Guerre du Liban, 339.

207   هذه �سهادتي، �ش. 73: بح�سب �سويفاتي يف معارك �سوريا يف لبنان، اجلزء الأول، �ش. 136، فقد وجدت اجلثث يف الأحراج؛ وبدت عليها 

عالمات التعذيب وا�سحة، مبا فيها اقتالع الأ�سنان واحلروق.

.La Guerre du Liban, 337 208   “معارك �سوريا يف لبنان”، اجلزء الأول، �ش. 90؛

209   Coexistence in Wartime Lebanon, 239.

.l’Orient-le Jour, 3/7/1978 210   اأنا ال�سحّية واجلالد اأنا، �ش. 266؛

211   J’ai Déposé les Armes, 73 (unofficial translation).

212   L’Orient-le Jour, 23/7/1978.

213   جريدة النهار، 1978/10/1.

214   بح�سب تقرير بتاريخ 9 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1978  للجنة الدولية لل�سليب الحمر ذكره ال�سويفاتي يف معارك �سوريا يف لبنان، اجلزء الأول، 

  La Guerre du Liban ش. 106، فقد ًقتل ما بني 500 و600 مدين وُجرح 1،500 اآخر. كما اأ�سار ال�سويفاتي (�ش.106) و�سمري ق�سري يف كتابه�

، �ش. 341، اإىل تقرير اآخر للجنة الدولية لل�سليب الأحمر بتاريخ 1978/10/27، ُيح�سي مقتل ما بني 350 و450 مدنًيا وجرح 1000 اآخرين. 

بح�سب ال�سويفاتي، يغطي التقرير املذكور الفرتة املمتدة من نهاية اآب/اأغ�سط�ش اإىل بداية اأيلول/�سبتمرب ل غري.

.340 ,La Guerre du Liban   215
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الرئي�ش �رصكي�ش  بني  النار  اإطالق  لوقف  اتفاق  اأثر  الأول/اأكتوبر 1978، على  ت�رصين   7 انتهت احلرب يف 

والرئي�ش ال�سوري حافظ الأ�سد، وجتديد مّدة قوات الردع العربية. و�سهدت الأ�سهر التالية مواجهات بني املردة 

و/اأو قوات الردع العربية من جهة، والقوات اللبنانية من جهة اأخرى يف ال�سمال؛ اأما يف منطقة املنت الأعلى، 

فح�سلت مناو�سات بني احلزب القومي ال�سوري الجتماعي املدعوم من اجلي�ش ال�سوري، والقوات اللبنانية. 

وتنامى التناف�ش على ال�سلطة بني النمور216 والقوات اللبنانية. ونّفذت القوات ال�سورية ان�سحاًبا وا�سًعا من بريوت 

ال�رصقية واأعادت متو�سع قواتها يف البقاع ب�سكل رئي�ش.

�سهدت بريوت، بالإ�سافة اإىل ق�سف قوات الردع العربية لأحيائها ال�رصقية، معارك اأخرى، منها ال�رصاع 

العربية حلزب  التحرير  الفل�سطينية وجبهة  اأمل والف�سائل  امل�سيحّيني، ومواجهات بني حركة  ال�سلطة بني  على 

البعث العراقي217. 

 
ّ
 الفاكهاين يف بريوت الغربية ي�سم

ّ
• يف حي 13 اآب/اأغ�سط�ش 1978: دّمرت قذيفة مبنى من ثماين طبقات	

معلومات  بح�سب  الأقّل218  ا على  �سخ�سً النفجار 87  وقتل  الفل�سطينية.  التحرير  لفتح ومنظمة  مكاتب 

اأولية، وارتفع العدد اإىل 148219 بعد  اأيام قليلة.

يف منطقة برج حّمود والنبعة بني عنا�رص  • اأيار/مايو- 10-11 اأيلول/�سبتمرب 1979: اأّدت ال�سدامات 	

ا  ميلي�سيوية من حزب الطا�سناق الأرمني ومن حزَبي الكتائب والوطنيني الأحرار اإىل مقتل 30 �سخ�سً

ا  �سخ�سً  40 واخُتطف  ا  �سخ�سً  24 ُقتل  وحده،  اأيلول/�سبتمرب   11 ويف  حمددة.220  غري  اأعداد  وجرح 
اآخر.221

العراقي  • البعث 	 وحزب  اأمل  حركة  بني  الرباجنة  برج  يف  �سدامات  ح�سلت   :1980 اأيار/مايو   28
ا اآخر على الأقّل.222 ا وجرح 30 �سخ�سً والفل�سطينّيني، كانت ح�سيلتها مقتل 15 �سخ�سً

من  وعدًدا  • ال�سفرا 	 يف  النمور  اللبنانية  القوات  من  كومندو�ش  فرقة  هاجمت   :1980 يوليو  متوز/   7

مقرات اأخرى حلزب الوطنيني الأحرار يف بريوت وخارجها. وبظرف �ساعات �سيطرت القوات على 
احلزب، وقد ُقتل يف العملية 50 م�سلًحا وغري م�سّلح على الأقل، وُجرح ما يناهز الـ60. 223

يف �سمال لبنان

 • ت�رصين الثاين/نوفمرب 1978: هاجمت جمموعة من م�سّلحي املردة بلدَتي العاليل ور�سا، واختطفت 15	
 قتلت اثنني منهم.224

ّ
مدنًيا وتعّر�ست لهم بال�رصب ومن ثم

• خا�سة بلدة  اأثر ال�سدامات بني الكتائب واملردة، هاجمت قوات �سورية	 5 �سباط/فرباير 1980: على 

قنات واحتّلتها. وا�ستمّر القتال اأكرث من ع�رصة اأيام وُق�سف العديد من بلدات املنطقة وقراها. وبحلول 

17 �سباط/فرباير 1980، كان 50 مدنًيا قد ُقتلوا يف قنات واملنطقة املحيطة بها.225 وُهّجر اآلف املدنينّي 
موقًتا وعانوا الطق�ش البارد و�سقيع الثلوج.226

216   اجلناح امل�سّلح حلزب الوطنيني الحرار.

217   Coexistence in Wartime Lebanon, 245; Paix et Guerre au Moyen-Orient, 367:

اإعتباًرا من ني�سان/اأبريل 1980 عرّبت حركة اأمل بو�سوح عن مطلب ال�سيعة القا�سي بان�سحاب املجموعات الفل�سطينية امل�سّلحة من الأحياء ال�سكنية 

كافة ون�رص اجلي�ش اللبناين النظامي. كما تواجهت مع املجوعات املوالية للبعث العراقي، ل �سيما منها جبهة التحرير العربية. وا�ستمّر القتال بني العامني 

1980 و1982. 

218   جريدة النهار، 1978/8/14( انُت�سلت 87 جّثة و100 جريح يف اليوم التايل)؛ جريدة ال�سفري 1978/8/14 ( انُت�سلت 96 جّثة و�سقط 50 جريًحا 

يف اليوم التايل).

219   جريدة ال�سفري، 1978/8/16. 

220   هذه �سهادتي، �ش. 88.

Independent Television Network ITN , 09/12/1979-09/13/1979

221  L’Orient-le Jour, 12/9/1979.

222  L’Orient-le Jour, 28/5/1980.

L’Orient-le Jour ; 54 ,Ménargues, Les Secrets de la Guerre du Liban   223, 1980/7/8 ; جريدة النهار، 1980/7/8. 

224   هذه �سهادتي، �ش. 81

225   جريدة النهار، 1980/2/18.

La Guerre du Liban   226, 380 ;معارك �سوريا يف لبنان، اجلزء الول، �ش.169.



29www.ictj.org/ar

املركز الدويل

للعدالة النتقالية

اإرث لبنان من العنف ال�سيا�سي

• من املدنّيني يف حفلة يف اأحد منازل بلدة  22 ني�سان/اأبريل 1980: هاجم م�سّلحون من املردة جمموعة	

اإىل  واقتادوهم  الآخرين،  اختطفوا   
ّ
ثم املوجودين  من  ا  بع�سً وقتلوا  املنزل  يف  النار  فاأطلقوا  �ساموط، 

على  م�سّلح  غري  ا  �سخ�سً  15 الهجوم  ذلك  يف  ُقتل  وقد  زغرتا.  اإىل   
ّ
ثم ومن  البرتون  يف  احلزب  مقّر 

الأقّل.227

ا من  �سخ�سً  • الأحمر 170	 لل�سليب  الدولية  اللجنة  اإىل  املردة  �سّلمت  الأول/اكتوبر 1979:  ت�رصين   12
اّلذين اختطفتهم يف �سلعاتا و�سّكا والبرتون قبل �سهر من ذلك التاريخ.228

يف جنوب لبنان

اجلنوبي، بدعم من اجلي�ش الإ�رصائيلي، منطقتي النبطية  • 4 كانون الثاين/يناير 1979: ق�سف جي�ش لبنان 	
وحا�سبّيا باملدفعية الثقيلة، ونزحت غالبّية ال�سّكان عن املنطقة نتيجة للق�سف.229

اته الربّية والبحرّية واجلوّية لق�سف بلدات  • 	
ّ
19 كانون الثاين/يناير 1979: ا�ستخدم اجلي�ش الإ�رصائيلي قو

اأرنون والعي�سّية والقا�سمّية و�سور.230

ا  • �سخ�سً 23 اأيار/مايو 1979: اأّدت غارة اإ�رصائيلية على الدامور اإىل مقتل ع�رصة اأ�سخا�ش وجرح 50	
اآخر.231

2.4 معركة زحلة

ات الّلبنانّية ت�سعى 
ّ
يف اأواخر اآذار/مار�ش واأوائل ني�سان/اأبريل من العام 1981، بداأت معركة زحلة. كانت القو

 بالّن�سبة اإىل �سوريا، نظًرا اإىل 
ّ

اإىل ا�ستعادة ال�سيطرة على مدينة زحلة امل�سيحّية232 اّلتي تتمّتع مبوقع ا�سرتاتيجي

اللبنانية  القوات  بني  م�سّلحة  �سهدت مواجهات  قد  بها  املحيطة  واملناطق  املدينة  معها. وكانت  احلدود  قربها من 

واجلي�ش ال�سوري يف وقت �سابق. 

• جنود �سورّيني يف زحلة، قام  22 كانون الأول/دي�سمرب 1980: على اأثر كمني م�سّلح اأودى بحياة خم�سة	

اجلي�ش ال�سوري بق�سف املدينة ل�سّت �ساعات متوا�سلة، يف حماولة لإرغام الأهايل على ت�سليم امل�سوؤولني 

عن ن�سب الكمني. وعندما رف�ش الأهايل طلب ال�سورّيني، اأقدم هوؤلء على ق�سف املدينة 48 �ساعة 

من دون انقطاع.233 

اللبنانية وحدة �سورّية يف �سواحي  القوات  اآذار/مار�ش 1981، هاجم عنا�رص من  اأ�سهر، ويف 31  بعد ثالثة 

ا، فكانت بداية معركة زحلة اّلتي امتّدت  املدينة. ويف اليوم التايل، ق�سف اجلي�ش ال�سوري املدينة ق�سًفا مركزاًّ

التحرير  جي�ش  وحدات  فيه  (مبا  ال�سوري  اجلي�ش  بني  للق�سف  تبادًل  و�سهدت  و�سواحيها،  بريوت  اإىل  ا  اأي�سً

الفل�سطيني) واجلي�ش اللبناين. واعتباًرا من اأوائل ني�سان/اأبريل، قام اجلي�ش ال�سوري بقطع كاّفة الطرقات املوؤّدية 

ات اللبنانّية، حاول ال�سورّيون يف خاللها مّرات 
ّ
اته وميلي�سيا القو

ّ
اإىل املدينة، واندلعت مواجهات عنيفة بني قو

عندما  والإ�رصائيلي،  ال�سوري  اجلي�َسني  بني  مبا�رصة  مواجهة  ح�سلت  نف�سه،  الوقت  ويف  املدينة.  دخول  عدة 

اأ�سقط هذا الأخري مروحّيتني �سورّيتني يف 28 ني�سان/اأبريل 1981. ويف اليوم التايل، رّكزت �سوريا �سواريخ 

�سام-2 و�سام-6 (اأر�ش جو) يف البقاع، مهّددة بت�سعيد النزاع. لكّن الأزمة ُحّلت بالطرق الديبلوما�سّية من 
خالل مفاو�سات اأمريكّية.234

على اأثر الو�ساطة الأمريكية، فّك اجلي�ش ال�سوري ح�ساره عن مدينة زحلة يف 30 حزيران/يونيو بعد ق�سفه 

ات اللبنانّية املدينة وعادوا 
ّ
الأحياء ال�سكنّية يف املدينة عدة مرات.235 ويف ذلك اليوم، اأخلى 95 عن�رًصا من القو

227   هذه �سهادتي �ش. 82-81.

228   جريدة النهار، 1979/10/13.

229   La Guerre du Liban, 384.

230   املرجع نف�سه، �ش. 384.

231   L’Orient-le Jour, 24/5/1979.

232   Paix et Guerre au Moyen-Orient, 361.

233   Les Secrets de la Guerre du Liban, 107; La Guerre du Liban, 449.

234   Coexistence in Wartime Lebanon, 250.

235   La Guerre du Liban, 461.
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اإىل بريوت حاملني اأ�سلحتهم اخلفيفة، بعد اأن �سّلموا الأ�سلحة الثقيلة اإىل القوات ال�سورية واإىل قوى الأمن اللبنانية. 

يف خالل ح�سار زحلة اّلذي دام ثالثة اأ�سهر، ُقتل 200 مدين، وجرح اأكرث من 2،000 مديّن اآخر236 من اأ�سل 
200،000 مدين يف املدينة.237

ا الأحياء ال�سكنية  • 1- 2 ني�سان/اأبريل 1981: اأطلق اجلي�ش ال�سوري مئات القذائف على زحلة، م�ستهدًف	

وامل�ست�سفيات واملدار�ش ومواكب ال�سليب الأحمر اللبناين.

o 238.قطعت القوات ال�سورية املمّرات اأمام قوافل املوؤن الغذائية

 o 30 اأّدى الق�سف ال�سوري اإىل انهيار مبنى من عدة طبقات يف حو�ش الأمراء، حيث ُقتل 
مدنًيا، ل �سّيما ن�ساء واأطفال كانوا خمتبئني يف ملجئه.239

وكّلهم  حّمود  و�سليم  �سيدة   • ليلى	 ومعها  زغبي  �سويف  ماري  الأخت  كانت   :1981 ني�سان/اأبريل   4

لتوزيع  زحلة  يف  امل�ست�سفيات  على  فيها  ويجوبون  اللبناين  الأحمر  لل�سليب  �سيارة  ي�ستقلون  م�سعفون، 
اخلبز والدواء، فتعّر�ست ال�سيارة لإطالق نار كثيف، وق�سى رّكابها الثالثة.240

 • ا م�ساًبا باإ�سابات بالغة. وبعد	 9 ني�سان/اأبريل 1981: �ُسمح لل�سليب الأحمر اللبناين باإجالء 18 �سخ�سً

ذلك اليوم الوحيد من وقف اإطالق النار، قطع اجلي�ش ال�سوري طرق التموين كافة، مع اأنه اأعاد فتحها 
لفرتة وجيزة يف 11 ني�سان/اأبريل وجمّدًدا يف 17 منه لدخول كمّيات من الطحني.241

ال�سكنّية  الأحياء  بالف�سل. وا�ستمّر يف مهاجمة  باءت  لكّنها  املدينة  ال�سوري مبحاولت عّدة لجتياح  قام اجلي�ش 

واأبقى على احل�سار.

يف بريوت و�سواحيها

و�ّسع اجلي�ش ال�سوري دائرة ق�سفه ليطال  • 2 ني�سان/اأبريل 1981: كرداًّ فعل على املواجهات يف زحلة، 	

ال�سوارع.  اكتظاظ  وحلظات  املدار�ش  دوامات  خالل  يف  ال�سكنية  الأحياء  م�ستهدًفا  ال�رصقية  بريوت 

ورًدا على ذلك، قامت القوات اللبنانية بق�سف الأحياء ذات الغالبية امل�سلمة القريبة من خط التما�ش يف 
العا�سمة. ويف ذلك اليوم، ُقتل 45 مدنياًّا وُجرح اأكرث من 200 مديّن اآخر.242

من اجلهات كافة ليطال بريوت باأكملها، بالإ�سافة اإىل �ساحيتها  • 4 ني�سان/اأبريل 1981: امتّد الق�سف 	

وال�سواحي  بريوت)،  ورا�ش  (املزرعة  الغربية  وبريوت  ني�سان/اأبريل)،   20 يف  (جونيه  ال�سمالية 

بريوت  مطار  اللبنانية  القوات  وق�سفت  ال�سّباك.  وفرن  واملكّل�ش  الفيل  و�سن  احلازمية  اأي  ال�رصقية، 

الذي بقي مقفاًل لغاية منت�سف اأيار/مايو.

تدمري  • 6 ني�سان/اأبريل 1981: ق�سف اجلي�ش ال�سوري مواقع اجلي�ش اللبناين يف بريوت، ما اأّدى اإىل 	

مناطق  املعارك  و�سملت  الطوارئ).243  وق�سم  العمليات  غرف  �سيما  (ل  الع�سكري  للم�ست�سفى  جزئي 

ا اآخر.244  غالريي �سمعان، واحلدث، وبعبدا، واأدى الق�سف اإىل مقتل ع�رصة مدنيني وجرح 67 مدنياًّ

عجلتون وجونيه، وحري�سا، وبيت مري  • 10 اأيار/مايو 1981: امتّد ق�سف املناطق ال�سكنية اإىل بلدة 	

236   Les Secrets de la Guerre du Liban, 171.

237   بح�سب لوران وب�سبو�ش يف Guerres Secrètes au Liban، �ش. 328، فاإن هذا العدد من املدنيني ي�سمل امل�سيحيني من البلدات املجاورة 

يف البقاع: اأما هاري�ش يف Faces of Lebanon، �ش.270، فيتحّدث عن 13،000.  

238   J’ai Déposé les Armes, 96.

239  جريدة النهار، 1981/4/3؛ معارك �سوريا يف لبنان، اجلزء الثاين، �ش. 66.

240   معارك �سوريا يف لبنان، اجلزء الثاين، �ش. 70.

241  La Guerre du Liban, 455.

.111 ,Les Secrets de la Guerre du Liban ;453 ,La Guerre du Liban  242

جريدة النهار، 1981/4/3 تذكر �سقوط 42 قتياًل و185 جريًحا.

243   معارك �سوريا يف لبنان، اجلزء الثاين �ش. 170.

244   جريدة النهار، 1981/4/7.



31www.ictj.org/ar

املركز الدويل

للعدالة النتقالية

اإرث لبنان من العنف ال�سيا�سي

وعني �سعادة يف جبل لبنان، موقًعا 18 قتياًل من املدنّيني على الأقل و170 جريًحا.245

• ا اآخر.246	 18 اأيار/مايو 1981: اأودى ق�سف بريوت بحياة 25 مدنياًّا على الأقّل وجرح 118 مدنياًّ

• مدين على النزوح من بريوت ال�رصقية  اأجرب الق�سف الذي طال الأحياء ال�سكنية ما يقارب 100،000	
اإىل ال�سمال واملنت.247

2.5 االغتياالت امل�ستهدفة وال�سّيارات املفّخخة

وال�سيارات  امل�ستهدفة  الغتيالت  وهما  خا�ش،  نحو  على  العنف  اأ�سكال  من  �سكَلني  على  التالية  الفقرة  ترّكز 

املفّخخة. فقد تركا تاأثريًا ل ُي�ستهان به يف حياة املدنّيني اليومية248 وبّثا الرعب واأّديا اإىل التهجري الداخلي. وكان 

اللجوء املمنهج اإىل ال�سيارات املفخخة واإىل الغتيالت امل�ستهدفة يف لبنان قد اأ�سبح اأداة حرب بذاتها، اأداة ل توّفر 
منطقة ول جماعة �سيا�سية اأو دينية.249

يف حني اأن هذا التقرير ينقل حالت معّينة من ال�سيارات املفخخة اأو من الغتيالت امل�ستهدفة، ترتبط بف�سول 

حمّددة من ف�سول احلرب، تعر�ش هذه الفقرة لئحة غري مكتملة ملعظم العتداءات اخلطرية التي ح�سلت بني 

العاَمني 1979 و1982. وقد �سهدت الفرتة ما بني اأيلول/�سبتمرب 1981 ومتوز/يوليو 1982، ب�سكل خا�ش، 

موجة متنامية من التفجريات، مبا فيها تلك التي ا�ستهدفت عدًدا من املوؤ�س�سات الدبلوما�سية وممثليها.

االغتياالت امل�ستهدفة

• دير  16 اآذار/مار�ش 1977: اغتيل كمال جنبالط فيما كان يغادر املختارة، بلدته يف ال�سوف، باجتاه	

دوريت. فتعّر�ش ورفيقيه لكمني على بعد 100 مرت من اأحد حواجز التفتي�ش ال�سورية250 وُقتلوا رمًيا 

بالر�سا�ش.

امل�سوؤول  �سيارة  بعد  عن  تفجري   • ا�ستهدف	 ال�سنوبرة،  فردان،  يف   :1979 الثاين/يناير  كانون   22

الفل�سطيني اأبو ح�سن اّلذي كان ماًرا يف املكان، ما اأدى اإىل مقتله وحّرا�سه. كما قتل يف النفجار اأربعة 

ا، معظمهم من الطالب والأهايل اّلذين كانوا يغادرون يف  مدنّيني على الأقّل وُجرح حواىل 20 �سخ�سً

تلك ال�ساعة املدر�سة الربوت�ستانتية.251 

ل�ستهداف �سيارة بيار  • 4 حزيران/يونيو 1979: ا�ستُخدم ع�رصون كليوغراًما من ماّدة الـ“تي.اأن.تي” 	

اجلمّيل يف نهر الكلب يف جبل لبنان، ما اأّدى اإىل مقتل مدين وجرح 14 مدنّيًا اآخر، من بينهم ثالثة من 

حّرا�سه ال�سخ�سّيني.252 

• من العمر ع�رصين �سهًرا يف تفجري بوا�سطة  23 �سباط/فرباير 1980: ُقتلت مايا ابنة ب�سري اجلميل البالغة	
ا ثمانية مدنيني وجرح 32 مدنّيًا اآخر.253 �سيارة مفخخة يف الأ�رصفية يف بريوت ال�رصقية، وُقتل اأي�سً

هة 
ّ
• جّثته امل�سو 24 �سباط/فرباير 1980: اخُتطف �سليم اللوزي، رئي�ش حترير جملة احلوادث. ووجدت	

يف 4 اآذار/مار�ش وقد ُغم�ست يده يف الأ�سيد.254

• منطقة الدورة، جبل  رت عن بعد �سيارة كميل �سمعون يف	 12 اآذار/مار�ش 1980: ا�ستهدفت قنبلٌة ُفجِّ

245   L’Orient-le Jour, 12/5/1981.

L’Orient-le Jour  246, 1981/5/19 ; معارك �سوريا يف لبنان، اجلزء الثاين �ش.197.

247  La Guerre du Liban, 454; Bilan des Guerres du Liban, 81.

248   La Guerre du Liban, 405.

249   املرجع نف�سه، �ش. 472.

250   املرجع نف�سه، �ش. 273؛ يف Guerres Secrètes au Liban ، يذكر املوؤلف اأن �سيارة منّفذي الغتيال وجدت على مقربة من مكان وقوع 

ا، اأنظر �سّنو، حرب لبنان، �ش. 285. العملية، وتبنّي يف ما بعد اأنها تعود لأحد �سّباط املخابرات ال�سورية يف �ساحية بريوت ال�رصقية. اأي�سً

.l’Orient-le Jour, 23/1/1979 251   جريدة ال�سفري، 1979/1/23؛

252   جريدة ال�سفري، 1979/6/5.

253   هذه �سهادتي، �ش. 98؛ جريدة النهار 1979/1/28.

254   منظمة هيومن رايت�ش وات�ش، Syria and Syrian-Controlled Lebanon، �ش. 4 .
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بجروح  املاّرة  واأحد  اآخر  وحار�ش  وال�سائق  �سمعون  من  كّل  اأ�سيب  فيما  حّرا�سه  اأحد  فُقتل  لبنان. 

طفيفة.255 

• 2 اأيار/مايو 1980: اغتيل الإمام ال�سيعي احلاج ح�سان �سريازي يف منطقة الرملة البي�ساء.256	

• 9 متوز/يوليو 1980: ُقتل ديبلوما�سي عراقي رمًيا بالر�سا�ش يف املزرعة، يف بريوت الغربية.257	

بريوت  • يف 	 الرو�سة  منطقة  يف  اللبنانية،  ال�سحافة  نقيب  طه،  ريا�ش  اغتيل   :1980 متوز/يوليو   23

وموؤّخرة  وال�سدر  الوجه  يف  نارية  بطلقات  طه  اأ�سيب  وقد  ال�سخ�سيان.  حار�ساه  ُقتل  كما  الغربية، 

الراأ�ش فيما اأُمطرت �سيارته بالر�سا�ش.258 

على  العراقي،  البعث  حزب  يف  وزعيم  �ساعر  وهو  �سعيب،   • مو�سى	 اغتيل   :1980 متوز/يوليو   28
طريق املطار يف بريوت الغربية.259

• لإحدى ال�سيارات  16 اآب/اأغ�سط�ش 1981: ن�سب م�سّلحون يف �سارع احلمرا يف بريوت الغربية كميًنا	

واأعدموا بالر�سا�ش ركابها: اليا�ش حّنو�ش260 وابنته البالغة من العمر ت�سع �سنوات، وابنه البالغ من 
العمر �سبع �سنوات، واثنان من حّرا�سه ال�سخ�سّيني.261

وجدت جّثته خمروقة  • 9 اأيلول/�سبتمرب 1981: اغتيل ال�سفري الفرن�سي يف بريوت، لوي دولمار. وقد 	
بالر�سا�ش.262

ورئي�ش  �سّني  دين  • رجل 	 وهو  ع�ّساف،  اأحمد  ال�سيُخ  بالر�سا�ش  رميًا  ُقتل   :1982 ني�سان/اأبريل   26

امل�ساريع الإ�سالمية يف منطقة عائ�سة بّكار يف بريوت الغربية.263 

• يف منظمة  28 اأيلول/�سبتمرب 1982: اغتيل �سعد �سايل املعروف باأبو الوليد، وهو من اأبرز الع�سكرّيني	

التحرير الفل�سطينية، يف كمني م�سّلح على طريق رياق بعلبك.264 

ة اليونيفيل عند  • 	
ّ
ل/اأكتوبر 1982: ُقتل رميًا بالر�سا�ش ثالثة اإرلندّيني عاملني �سمن قو

ّ
27 ت�رصين الأو

حاجز تفتي�ش كانوا م�سوؤولني عنه، وذلك بالقرب من تبنني يف جنوب لبنان.265

�سّتة اأ�سخا�ش وُجرح 
َ
و • 1 كانون الأول/دي�سمرب 1982: يف القنطاري، يف بريوت، ُقتل ما بني ثالثة 	

ع�رصات الآخرين يف انفجار �سيارة مفّخخة باأربعني كيلوغراًما من مادة الـ“تي. اأن. تي” كانت معّدة 

لغتيال وليد جنبالط266. 

ال�سيارات املفّخخة

يف  • 3 كانون الثاين/يناير 1977: انفجرت �سيارة مفّخخة بخم�سني كيلوغراًما من ماّدة الـ“تي. اأن. تي” 	

ا على الأقل وُجرح ما يقارب 100، 267 وكان  منطقة العكاوي املكتّظة يف الأ�رصفية. فُقتل 30 �سخ�سً

ل من نوعه. وقد متركزت القوات ال�سورية على اأثره داخل بريوت ال�رصقية.
ّ
ذلك العتداء الأو

255   جريدة النهار، 1980/3/13.

.1980/5/3 ,L’Orient-le Jour   256

257   جريدة النهار، 1980/7/20.

.4 ,Syria and Syrian-controlled Lebanon   258

.4 ,Syria and Syrian-controlled Lebanon   259

260   كان حّنو�ش قائد النمور الأحرار يف عني الرمانة. وقاد املعركة �سد القوات اللبنانية يف زحلة، على راأ�ش وحدة من�سّقة عن حزب الوطنيني 

الحرار.

.177 ,Les Secrets de la Guerre du Liban   261

262   جريدة النهار، 1982/5/25.

263   جريدة النهار، 1982/4/29.

.13 ,Chami, Le Mandat Amine Gemayel   264

265   املرجع نف�سه، �ش. 19.

Chami, Le Mandat Amine Gemayel   266, 28; جريدة ال�سفري، 1982/12/2.

La Guerre du Liban, 256   267; اأنا ال�سحّية واجلالد اأنا، �ش.257؛ هذه �سهادتي، �ش.47.
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• ثم  1 �سباط/فرباير 1978: اأّدى انفجار قنبلة يف �ساحة ال�سهداء يف و�سط بريوت اإىل مقتل 20 مدنياًّا.268	

وقع انفجار اآخر يف �سارع املعر�ش، يف و�سط بريوت بعد يومني.

يف  • ة زنتها 30 كيلوغراًما من الـ“تي اأن. تي” 	
ّ
رت عن بعد عبو 27 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1979: ُفجِّ

مدنّيني  ثمانية  فُقتل  العربي.  اللبناين  اجلي�ش  مقّر  من  مقربة  على  الغربية،  بريوت  يف  الب�سطة  منطقة 
وُجرح 32 مدنّيًا اآخر. كما احرتق عدد من املنازل واملتاجر وال�سيارات.269

• مدنّيًا  اأّدى انفجار �سّيارة مفّخخة يف زحلة اإىل مقتل اأربعة مدنّيني وجرح 29	 اآذار/مار�ش 1980:   6

اآخر.270 

يف الأ�رصفية، على  • ة زنتها 40 كيلوغراًما من الـ“تي. اأن. تي” 	
ّ
30 مّتوز/يوليو 1980: انفجرت عبو

ا اآخر.271  مقربة من منزل ب�سري اجلمّيل، فُقتل خم�سة مدنّيني، من بينهم امراأتان، وُجرح 15 مدنياًّ

• مّتوز/يوليو 1980: بح�سب تقارير ال�رصطة، انفجرت 64 عبّوة يف اأنحاء لبنان، وقتلت 363 مدنًيا.272	

، يف  • ة بزنة ترتاوح بني 35 و40 كيلوغراًما من الـ“تي. اأن. تي”	
ّ
7 اآب/اأغ�سط�ش 1980: انفجرت عبو

الأ�رصفّية، على مقربة من �ساحة �سا�سني، فُقتل مديّن واحد وُجرح 40 مدنًيًا اآخر.273 

مو�سوعة داخل  • اأن. تي” كانت 	 الـ“تي.  ة بزنة 60 كلغ من 
ّ
انفجرت عبو اآب/اأغ�سط�ش 1980:   24

�سّيارة مركونة اأمام اأحد املقاهي ودور ال�سينما يف ريفون، ك�رصوان. فُقتل �سّتة اأ�سخا�ش وُجرح 34 
ا اآخر، 17 منهم اإ�ساباتهم بالغة.274 �سخ�سً

بني  دقيقة   • 	15 بفا�سل  الأ�رصفّية،  يف  مفّخختان  �سّيارتان  انفجرت   :1980 الثاين/نوفمرب  ت�رصين   10

ا اآخر على  الواحدة والأخرى، ما اأّدى اإىل مقتل ع�رصة مدنّيني (من بينهم �سبع ن�ساء)، وجرح 62 مدنياًّ
الأقّل.275

ا اآخر داخل  • �سخ�سً 6 اآذار/مار�ش 1981: اأّدى انفجار قنبلة يف �سيدا اإىل مقتل ثالثة اأ�سخا�ش وجرح 28	
مكتب لل�سفرّيات.276

تي.  • 13 ني�سان/اأبريل 1981: ُقتل مدنّيان وُجرح 16 مدنًيا اآخر يف انفجار �سّيارة مفّخخة باأربعني كلغ من الـ“	
اأن. تي” يف عاليه، جبل لبنان. كما حلقت اأ�رصار ج�سيمة باملتاجر وال�سّيارات يف مكان النفجار.277

كلغ من الهيك�سوجني  • ة بزنة 40 كلغ من الــ“تي. اأن. تي” و10 	
ّ
13 اأيار/مايو 1981: انفجرت عبو

 ما�سي، ال�سّياح. فُقتل �سّتة مدنّيني من 
ّ

 يف حي
ّ

على مقربة من مقّر احلزب القومي ال�سوري الجتماعي
بينهم ثالثة ِب�سّن املراهقة وُجرح 32 مدنًيا اآخر.278

اأمل يف برج الرباجنة يف  • 28 اأّيار/مايو 1981: اأّدى انفجار �سيارة مفخخة على مقربة من مقّر حركة 	
�سواحي بريوت الغربية اإىل مقتل �سخ�سني وجرح اأربعة اأ�سخا�ش اآخرين (بينهم طفالن). 279

• مدنيني على  ا (بينهم اأربعة اأطفال على الأقل)، وُجرح 108	 17 اأيلول/�سبتمرب 1981: ُقتل 25 �سخ�سً

الأقّل (بينهم 13 طفاًل على الأقّل) لدى انفجار قنبلة بزنة 120 كلغ من الـ“تي. اأن. تي”، على مقربة 

268   La Guerre du Liban, 297.

269   جريدة النهار، 1979/10/28.

270   جريدة ال�سفري، 1980/3/7.

271   املرجع نف�سه.

272   Les Secrets de la Guerre du Liban, 19.

273   جريدة النهار، 1980/8/8.

274  املرجع نف�سه، 1980/8/25.

Les Secrets de la Guerre du Liban, 56  275 ; جريدة النهار، 1980/11/11.

276   النهار العربي والدويل، 1985/9/23.

277   جريدة النهار، 1981/4/14.

278   جريدة النهار، 1981/5/14.

279   جريدة النهار، 1981/5/29. 



34www.ictj.org/ar

املركز الدويل

للعدالة النتقالية

اإرث لبنان من العنف ال�سيا�سي

من مكاتب القوات امل�سرتكة، يف �سيدا. ويف اليوم نف�سه، اأّدى انفجار قنبلة اأخرى يف �سّكا، اإىل مقتل 
ثالثة مدنّيني وجرح �سبعة اآخرين على الأّقل.280

• الغربية اإىل مقتل  18  اأيلول/�سبتمرب 1981: اأّدى انفجار قنبلة يف برج الرباجنة، يف �سواحي بريوت	
 وطفلتها البالغة من العمر ثالث �سنوات، وجرح اأربعة اأطفال.281

ّ
ثالثة اأ�سخا�ش، من بينهم اأم

امل�سرتكة على طريق  ات 
ّ
للقو تفتي�ش  • حاجز  �سّيارة مفّخخة عند	 انفجار  اأّدى  اأيلول/�سبتمرب 1981:   28

ا اآخر، من  ا من بينهم ثالث ن�ساء، وجرح 70 �سخ�سً �سيدا�سور، جنوب لبنان، اإىل مقتل 15 �سخ�سً
بينهم اأربعة اأطفال على الأقل.282

• متفّجرة داخل �سيارة مركونة قبالة مكاتب احلزب ال�سيوعي  �سعت	
ُ
ل/اأكتوبر 1981: و

ّ
1 ت�رصين الأو

على مقربة من اجلامعة العربّية يف منطقة طريق اجلديدة، وكانت م�سنوعة من 40 كليوغراًما من مادة 

الهيك�سوجني التي ُمزجت بـ 80 اإىل 100 ليرت من البنزين. وقد اأودى النفجار بحياة 38 مدنياًّا وجرح 

ا اآخر، و�سّبب حريًقا يف م�سنع للن�سيج حيث ق�ست حرًقا 35 عاملة.283  85 مدنياًّ

• اآخر (العديد منهم اإ�ساباتهم بالغة)  ا	 ا وُجرح 80 �سخ�سً ل/دي�سمرب 1981: ُقتل 12 �سخ�سً
ّ
10 كانون الأو

يف انفجار قنبلة زنتها 90 كلغ من مادة الـ“تي. اأن. تي” يف طرابل�ش.284 

بها يف  • ل/دي�سمرب 1981: دّمرت متفجّرة بزنة 100 كلغ ال�سفارة العراقّية واملباين املحيطة 	
ّ
15 كانون الأو

ا اآخر مفقودين  ا، فيما بقي 22 �سخ�سً الرملة البي�ساء، يف بريوت الغربية. وقد بلغ عدد القتلى 32 �سخ�سً
لأربعة اأيام تلت النفجار، من بينهم ال�سفري والقن�سل العراقّيان، وُجرح 110 اأ�سخا�ش اآخرين.285

بريوت الغربية داخل  • 19 كانون الأول/دي�سمرب 1981: انفجرت �سيارة مفّخخة يف منطقة اليوني�سكو يف 	

حمّطة للوقود، فُقتل �سّتة اأ�سخا�ش من بينهم عنا�رص من قوى الأمن الداخلي اقرتبوا من ال�سيارة ملعاينتها 
بعد ال�ستباه بها.286

�سّيارة مفّخخة يف طريق اجلديدة  • 20 كانون الأول/دي�سمرب 1981: ُقتل مدنّيان وُجرح ثالث يف انفجار 	

يف بريوت الغربية. ويف ذلك اليوم، �ساد الذعر بني �سّكان املدينة، وراح العديد منهم يبّلغ قوى الأمن 

الداخلي عن �سّيارات ُي�ستَبه باأنها مفّخخة.287 

ة و�سعت حتت �سيارة 
ّ
اآخر يف انفجار عبو • ا 	 13 �سباط/فرباير 1982: ُقتل اأربعة مدنيني وُجرح 24 مدنياًّ

مركونة على مقربة من خمّيم عني احللوة.288

�سيارتني مفّخختني  انفجار  اآخر يف  • ا 	 اأ�سخا�ش وُجرح 62 �سخ�سً �سبعة  ُقتل  �سباط/فرباير 1982:   23

بريوت  يف  الرو�سة،  يف  والأخرى،  الواحدة  بني  مرت   200 م�سافة  وعلى  دقائق  ع�رص  بفا�سل 

الغربية.289 

 • ا اآخر يف انفجار �سّيارة مفخخة بـ 150	 27 �سباط/فرباير 1982: ُقتل اأربعة اأ�سخا�ش وُجرح 28 �سخ�سً

تفتي�ش �سوري، يف الأوزاعي يف  اأن. تي”، مركونة على بعد 50 مرًتا من حاجز  الـ“تي.  كلغ من 
بريوت الغربية.290

280   جريدة النهار، 1981/9/18؛ جريدة ال�سفري، 1981/9/18.

281   جريدة النهار، 1981/8/19؛ جريدة ال�سفري، 1981/8/19. 

282   جريدة النهار، 1981/9/29.

283   جريدة النهار، 1981/10/2.

284   النهار العربي والدويل، 1985/9/23.

285   جريدة النهار، 1981/12/18.

286   جريدة النهار، 1981/12/21.

287   جريدة النهار، 1981/12/21.

288   جريدة ال�سفري، 1982/2/14.

289   جريدة ال�سفري، 1982/2/24

290   جريدة ال�سفري، 1982/2/24.
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• على الأقل يف انفجار �سّيارة مفّخخة يف  6 اآذار/مار�ش 1982: ُقتل خم�سة مدنّيني وُجرح 16 مدنًيا اآخر	

منطقة اجلناح يف بريوت الغربية.291 

 • ى انفجاران بفا�سل 20 دقيقة يف ذوق مكايل، واملعاملتني، واأوقعا 20	
ّ
اآذار/مار�ش 1982: دو  10

جريًحا على الأقل، كما اأحدثا حريًقا اأتى على 25 �سيارة على الأقل.292

البي�ساء يف  الرملة  تفجري يف  اآخر يف  ا  • �سخ�سً	 �سّيدة وطفل وُجرح 11  ُقتلت  اآذار/مار�ش 1982:   16

بريوت الغربية.293 

�سّيارة مفّخخة يف كورني�ش  انفجار  اآخرون يف  اأربعة  • �سخ�سان وُجرح 	 ُقتل  اآذار/مار�ش 1982:   31

اللبنانية. ومّت  ات 
ّ
للقو تفتي�ش  قليلة من حاجز  اأمتار  بعد  التحويطة يف بريوت، على  منطقة  النهر، يف 

تعطيل عبوة اأخرى على بعد 70 مرًتا.294

مو�سوعة داخل �سّيارة اأحد  • 24 اأيار/مايو 1982: انفجرت عبوة بزنة 40 كلغ من الـ“تي. اأن. تي” 	

بريوت  يف  كليمن�سو  �سارع  يف  ال�سفارة  حرم  يف  ال�سيارة  اأ�سبحت  عندما  الفرن�سّية  ال�سفارة  موّظفي 

ا اآخر.295  الغربية، فُقتل ت�سعة  مدنّيني وُجرح 26 مدنياًّ

الغربية اإىل مقتل  • 13 حزيران/يونيو 1982: اأّدى انفجار �سّيارة مفّخخة يف منطقة الرببري يف بريوت 	
ا اآخر.296 �سبعة مدنّيني وجرح 25 مدنيُّ

ني  • 24 حزيران/يونيو 1982: اأّدى انفجاران يف عني املري�سة يف بريوت الغربية اإىل تدمري جمّمعني �سكنّي	
تدمرًيا كاماًل: فُقتل 32 مدنياًّا وُجرح 236 مدنًيا اآخر.297

طرابل�ش اإىل مقتل ت�سعة مدنّيني  • ة مو�سوعة داخل �سّيارة يف 	
ّ
10 اآب/اأغ�سط�ش 1982: اأّدى انفجار عبو

وجرح 39 مدنًيا اآخر، واإىل اأ�رصار مادّية ج�سيمة على قطر 500 مرت.298 

يف انفجار  • 14 اآب/اأغ�سط�ش 1982: ُقتل �ستة  مدنّيني (بينهم امراأتان على الأقّل) وُجرح 35 مدنًيا اآخر 	
ات اللبنانية يف بحمدون يف جبل لبنان.299

ّ
�سّيارة مفّخخة مركونة على مقربة من حاجز تفتي�ش للقو

 • 11 اأيلول/�سبتمرب 1982: اأّدى انفجار قنبلة حتتوي على 40 كلغ من الـ“تي اأن. تي” ممزوجة بالهيك�سوجني	
يف طرابل�ش، اإىل مقتل ثالثة مدنّيني وجرح 19 مدنًيا اآخر (بينهم عدد من الن�ساء والأولد).300

مدنيني  ثالثة  مقتل  اإىل  مرجعيون   • يف	 مفّخخة  �سيارة  انفجار  اأّدى   :1982 الأول/اأكتوبر  ت�رصين   14

وجرح 40 مدنًيا اآخر، واإىل اأ�رصار مادية ج�سيمة حلقت بعدد من املتاجر وال�سّيارات يف املنطقة املحيطة 
مبكان النفجار.301

• يف جبل لبنان اإىل مقتل خم�سة  13 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1982: اأّدى انفجار �سّيارة مفّخخة يف ال�سويفات	

ا اآخر واحرتاق 15 �سيارة. ويف اليوم نف�سه، اأودت متفّجرة داخل ور�سة  اأ�سخا�ش وجرح 15 �سخ�سً

للخياطة يف برج الرباجنة، بريوت، بحياة �سخ�ش كما ُجرحت ثالث فتيات، ما لبثت اأن توفّيت اثنتان 
منهّن متاأّثرتني بجروحهما.302

291   جريدة النهار، 1982/3/7؛ جريدة ال�سفري، 1982/3/7.

292   جريدة النهار، 1982/3/11.

293   جريدة النهار وجريدة ال�سفري، 1982/3/17.

294   جريدة ال�سفري، 1982/4/1.

295   جريدة النهار، 1982/5/25.

296   جريدة النهار، 1982/6/14.

297   جريدة النهار، 1982/6/25.

298   جريدة ال�سفري، 1982/8/11.

299   جريدة ال�سفري، 1982/8/15.

300   جريدة ال�سفري، 1982/9/12.

301   جريدة النهار، 1982/10/15.

302   جريدة النهار، 1982/10/14.
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• يف جبل لبنان اإىل مقتل طفل يف  14 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1982: اأّدى انفجار �سّيارة مفّخخة يف عرمون	
الثالثة من عمره وجرح اأربعة اآخرين. كما احرتقت ثماين �سيارات وت�رّصر عدد من املتاجر واملحال.303

منطقة  يف  • اأن. تي” 	 الـ“تي.  كلغ من  انفجار عبوة زنتها 30  اأّدى  الثاين/نوفمرب 1982:  ت�رصين   26
ا اآخر.304 ا وجرح 20 �سخ�سً ال�سّياح يف ال�ساحية اجلنوبية من بريوت، اإىل مقتل 12 �سخ�سً

يف منطقة القنطاري  • 1 كانون الأول/دي�سمرب 1982: انفجرت قنبلة بزنة 40 كلغ من الـ“تي. اأن. تي” 	
يف بريوت الغربية، ما اأّدى اإىل مقتل ثالثة  اأ�سخا�ش.305

2.6 ت�ساعد العنف يف جنوب لبنان والعملّية االإ�رصائيلية ال�سالم للجليل 

بني اأّيار/مايو ومتوز/يوليو 1981، �سّعدت اإ�رصائيل هجماتها يف جنوب لبنان306 وح�سدت اأعداًدا كبرية من 

اإ�رصائيل  النزاع بني  ا�ستّدت حّدة  املدنّيني يف متوز/يوليو. وما بني 8 مّتوز/يوليو و25 منه 1981،  ال�سحايا 

ومنّظمة التحرير الفل�سطينية (وحلفاء كل منهما يف لبنان) وتو�سعت رقعته اجلغرافية. 

• يف الدامور والناعمة جنوب  28 اأيار/مايو 1981: نّفذت اإ�رصائيل غارة جوّية على مواقع القّوات امل�سرتكة	

اأيار/مايو و12 حزيران/يونيو) و�سيدا (12 حزيران/يونيو).  لبنان، كما ق�سفت منطقَتي النبطية (29 

وو�ّسعت البحرية الإ�رصائيلية عملّياتها لتطال �سمال لبنان فق�سفت خمّيم نهر البارد للفل�سطينّيني القريب من 
ا على الأقل، واجلرحى 42. 308 طرابل�ش (3 حزيران/يونيو).307 وكان جمموع القتلى 20 �سخ�سً

• والنبطية  10- 12 حزيران/يونيو 1981: نّفذ اجلي�ش الإ�رصائيلي غارات جوّية على منطقَتي الزهراين	
كما على بلدَتي الدامور والناعمة ال�ساحلّيتني.309

• يف جنوب لبنان، ويف اليوم التايل دّمرت اثنني  16 متوز/يوليو 1981: دّمرت اإ�رصائيل �سّتة ج�سور	
اآخرين.310

 ، • الفاكهاين يف بريوت	 منطقة  وا�سًعا على  ق�سًفا جوًيا  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  نّفذ  17 متوز/يوليو 1981: 

 عدًدا من مكاتب منظمات فل�سطينية تدمرًيا 
ّ
حيث مقّر منظمة التحرير الفل�سطينية. فدّمر �سّتة مباٍن ت�سم

كاماًل؛ وح�سد الق�سف اجلوي ما يناهز 150 مدنًيا يف العا�سمة وعلى الطريق ال�ساحلية، كما �سقط 600 
جريح على الأقل. كانت تلك املرة الأوىل التي تق�سف فيها اإ�رصائيل قلب العا�سمة.311

، فكانت  • ل اإىل اتفاق لوقف اإطالق النار لغاية ني�سان/اأبريل 1982	 24 مّتوز/يوليو 1981: مّت التو�سّ

فرتة الهدوء الأطول يف جنوب لبنان منذ العام 1976. ُقتل اأكرث من 200 لبناين وفل�سطيني (معظمهم 
من املدنّيني) وُجرح 800 �سخ�ش اآخر.312

• الرباجنة  اأّدت �سبع غارات جوية متتالية على خميمات �سربا و�ساتيال وبرج	 5 ني�سان/اأبريل 1982: 

 60 مقتل  اإىل  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  مقّر  حيث  الريا�سية،  املدينة  وعلى  بريوت  يف  الفل�سطينية 

ا اآخر. فاأطلق الفل�سطينيون ال�سواريخ على �سمال اإ�رصائيل ما اأدى اإىل مقتل  ا وجرح 270 �سخ�سً �سخ�سً

مدين وجرح ثالثة مدنيني اآخرين.313 فكانت املرة الأوىل التي اُنتهك فيها وقف اإطالق النار املعلن يف 

24 متوز/يوليو 1981.

303   جريدة النهار، 1982/11/15.

304   Le Mandat Amine Gemayel, 20.

305   املرجع نف�سه، �ش. 28.

.La Guerre du Liban, 464 306   ُذكر يف

307   La Guerre du Liban, 464.

.L’Orient-le Jour 29/5/1981    308   جريدة النهار، 05/06/1981؛

309   جريدة النهار، 1981/7/11.

310   Les Secrets de la Guerre du Liban, 179-180; La Guerre du Liban, 464.

311   La Guerre du Liban, 464; Les Secrets de la Guerre du Liban, 181.

.La Guerre du Liban, 465 ،312   املرجع نف�سه

Les Secrets de la Guerre du Liban   313، �ش. 258؛ ، L’Orient-Le Jour, 22/4/198J تذكر اأن جمموع ال�سحايا 80 بني قتيل وجريح.
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لندن يف 3 حزيران/يونيو 1982 حًدا لتفاق  اأرغوف يف  �سلومو  ال�رصائيلي  ال�سفري  اغتيال  و�سعت حماولة 

الفل�سطينية واإ�رصائيل. فنّفذت هذه  النار املعلن يف 24 متوز/يوليو 1981 بني �سوريا ومنظمة التحرير  اإطالق 

الأخرية هجوًما برًيا وبحرًيا وجوًيا �ساماًل اأطلقت عليه ت�سمية عملّية ال�سالم للجليل. ويف 5 حزيران/يونيو اأقّر 

جمل�ش الأمن بالإجماع القرار 508 اّلذي دعا الأطراف اإىل وقف العملّيات الع�سكرية كلها يف لبنان ومن اجلانب 

التاأكيد على  اأعاد  اّلذي  القرار 509  اأقّر جمل�ش الأمن  التايل،  اليوم  اللبنانية-الإ�رصائيلّية. ويف  للحدود  الآخر 

قرار اليوم ال�سابق وطالب اإ�رصائيل بالن�سحاب غري امل�رصوط اإىل احلدود املعرتف بها دولًيا مع لبنان. 

ا اآخر،  ا وُجرح 31،915 �سخ�سً اأيلول/�سبتمرب 1982، ُقتل 19،085 �سخ�سً ما بني 4 حزيران/يونيو و30 

بح�سب تقارير ال�رصطة وامل�ست�سفيات وال�سليب الأحمر وجمل�ش اجلنوب.314 من بني القتلى املذكورين 6،775 

يف بريوت و�سواحيها وحدهما نتيجة الجتياح الإ�رصائيلي وال�ستباكات بني اجلي�ش اللبناين وامليلي�سيات املختلفة 

ا) وال�ستباكات بني احلزب التقدمي ال�سرتاكي والقوات اللبنانية يف اجلبل (التي  (ما اأّدى اإىل مقتل 569 �سخ�سً

ا). وقد ُعرث، يف بريوت الغربية، على مقربتني جماعّيتني، واحدة يف مار اليا�ش،  اأدت اإىل مقتل 363 �سخ�سً
جدت 15 جثة.315

ُ
جدت 25 جثة، والأخرى يف منطقة ال�سامرلند ، حيث و

ُ
حيث و

من حزيران/يونيو اإىل اأيلول/�سبتمرب 1982، �ُسّجلت احلوادث التالية:

• لبنان منذ  5- 6 حزيران/يونيو 1982: نّفذت اإ�رصائيل ليومني متتاليني اأو�سع هجمات جوية واأعنفها على	

هجوم 17 متوز/يوليو 1981. وا�ستهدفت الهجمات الربية والبحرية واجلوية 38 بلدة يف جنوب لبنان 

واأّدت اإىل مقتل 158 مدنياًّا وجرح 250 مدنًيا اآخر316، وغالبية ال�سحايا من الفل�سطينّيني واللبنانّيني. 

بالأر�ش  تدمرًيا كاماًل، و�ُسوي  �سّيما منها خميمات اجلنوب،  الالجئني، ل  ُدّمر بع�ش خميمات  كما 

عدد من البلدات والقرى. وبح�سب التقارير، لقد ا�ستهدفت الهجمات مكاتب ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

وم�ستودعات للذخرية وغريها من املن�ساآت يف بع�ش املراكز ال�سكنّية، من دون اأن ُتبَذل حماولت لكي 
يقت�رص الدمار على املن�ساآت املذكورة.317

عملّيات احتجاز املدنيني وم�سايقتهم:

اللجنة  وبح�سب  الإ�رصائيلي.  الجتياح  • من 	 الأوىل  الأ�سابيع  خالل  يف  جماعي  اعتقال  عملّيات  ُنّفذت 

ي النتهاكات امل�سّجلة للقانون الدويل التي قامت بها اإ�رصائيل يف خالل اجتياحها لبنان-  الدولية املكلفة تق�سّ

امل�سهورة با�سم جلنة ماك برايد318- فقد اعُتقل اآلف الأ�سخا�ش يف ال�سجون اخلا�سعة ل�سلطة اإ�رصائيل 

ما بني حزيران/يونيو واأيلول/�سبتمرب 1982 يف كافة املناطق الواقعة حتت نفوذ اجلي�ش الإ�رصائيلي، ل 
�سّيما يف بريوت واجلنوب وجبل لبنان.319

اإىل تكبيل  بالإ�سافة  • املربح،  ال�سديد وال�رصب	 ال�سجناء احلّر  اإذ عانى  قا�سية،  كانت ظروف العتقال 

الأيدي ونق�ش املياه والغذاء.320 

• خالل احتجاز اأفراد من  بح�سب جلنة ماك برايد، فقد انتهكت احلكومة الإ�رصائيلية القانون الدويل من	

الطاقم الطّبي ورف�ش معاملة املقاتلني معاملة �سجناء احلرب، ل بل عانى هوؤلء �سوء املعاملة والتعذيب 

لالعتقالت  ال�ستثنائي  “النطاق  باأّن  اللجنة  واأفادت  ال�سخ�سية.321  مقتنياتهم  �سودرت  كما  والإذلل 
وطرق ح�سولها ومعاملة املعتقلني.. ل تن�سجم بتاتًا مع اّتفاقات جنيف املوّقعة يف العام 1949”.322

314   تاأ�س�ش جمل�ش اجلنوب عام 1970 بقرار من جمل�ش الوزراء لإمناء جنوب لبنان، وبعد 1980 من اأجل اإعادة اإعمار املنطقة وتقدمي التعوي�سات 

لالأهايل بعد العتداءت الإ�رصائلية.

315   Le Mandat Amine Gemayel, 22.

316   Les Secrets de la Guerre du Liban, 259.

317   Armed Conflict in Lebanon, 11.

318   كانت جلنة ماك برايد جلنة دولية موؤّلفة من �سّتة ق�ساة ويراأ�سها وزير اخلارجية الإرلندي ال�سابق احلائز على جائزة نوبل، �سون ماك برايد. 

قامت اللجنة بالتحقيق ون�رصت تقريًرا عن النتهاكات ال�رصائيلية للقانون الدويل يف خالل اجتياح العام 1982. 

319   MacBride، Israel in Lebanon، 116.

320   Armed Conflict in Lebanon, 53.

321   Israel in Lebanon, 130.

322   املرجع نف�سه، �ش 117.



38www.ictj.org/ar

املركز الدويل

للعدالة النتقالية

اإرث لبنان من العنف ال�سيا�سي

ح�سار بريوت

بحلول 15 حزيران/يونيو، كانت القوات الإ�رصائيلية قد متركزت يف �سواحي بريوت. وا�ستمّر ح�سار املدينة 

لغاية اأيلول/�سبتمرب 1982. 

اأكرث  فُحرم  الغربية،  • عن بريوت  الكهرباء واملاء	 الإ�رصائيلي  4- 5 متوز/يوليو 1982: قطع اجلي�ش 

على  قا�سية  تبعات  للح�سار  وكان  اأ�سهر.323  ثالثة  حلواىل  والكهرباء  املاء  من  مدين   300،000 من 

ال�سكان املدنيني: فعلى �سبيل املثال، اأفادت اإحدى امل�ست�سفيات باأن فتاة بعمر ال�سنتني توفّيت ب�سبب اإ�سابتها 

باجلفاف لأّنها مل تتناول مياه �رصب نظيفة.324 

يف خالل احل�سار، نّفذ اجلي�ش الإ�رصائيلي هجمات جوية وبرية وبحرية على ثالث دفعات متتالية تف�سل بينها 

اأيام قليلة من الهدوء: 13- 25 حزيران/يونيو، 2- 18 متوز/يوليو و22 متوز/يوليو-12 اآب/اأغ�سط�ش.325 
وا�ستّد الق�سف على نحو خا�ش يف 1 و 4 و12 اآب/اأغ�سط�ش.326

ا اآخر. وانهار مبنى �سكني  ً • 27 متوز/يوليو 1982: اأّدى الق�سف اإىل مقتل 112 مدنياًّا وجرح 232 مدني	
من ثماين طبقات نتيجة الق�سف يف ذلك اليوم، فُقتل ع�رصات املدنيني.327

• يف موجة جديدة من الغارات اجلوية  29 متوز/يوليو 1982: ُقتل 165 مدنياًّا وُجرح 400 مديّن اآخر328	

الإ�رصائيلية على بريوت الغربّية.

 • 6 اآب/اأغ�سط�ش 1982: ا�سُتهدف مبنى يف منطقة ال�سنايع غرب بريوت وُدّمر، ما اأّدى اإىل مقتل 250	

ا. وعن تلك احلادثة، نقلت جلنة “ماك برايد” اأن الوجود املحتمل لأحد زعماء منظمة التحرير  �سخ�سً
الفل�سطينية يف املبنى املذكور مل يرّبر الت�سحية بتلك الأرواح.329

واحلكومية  ال�سكنية،  املباين:  اأنواع  لكافة  الكامل  اأو  • اجلزئي 	 التدمري  اإىل  الغربية  بريوت  ق�سف  اأّدى 

واجلامعات  الثقافية،  واملراكز  والكنائ�ش،  وامل�ساجد  وال�سفارات330،  كالوزارات  والدبلوما�سية، 

واملدار�ش، وامل�ست�سفيات، ودور الأيتام، وامل�سّحات العقلية. 

بق�سف  املناطق  تلك  ا�ستهدفت  قد  اإ�رصائيل  اأن  الدمار على  فقد دّل حجم  برايد”،  “ماك  بح�سب جلنة 

الأحياء  والبحري  واجلوي  الربي  ق�سفها  فكان  حمددة.331  اأهداف  على  الرتكيز  دون  من  �سامل 

اأّن  على  املدنّيني  مبمتلكات  حلق  اّلذي  الدمار  حجم  ويدّل  ع�سوائًيا.332  الغربية  بريوت  يف  ال�سكنية 

فقد  امل�ست�سفيات،  تدمري  اإىل  بالن�سبة  اأما  الق�سف.333  ليجّنبها  جمهود  اأي  يبذل  مل  الإ�رصائيلي  اجلي�ش 

�سّجلت اللجنة عدم وجود اأ�سلحة اأو ذخائر فيها334، ومع ذلك تعّر�ش م�ست�سفى غّزة لق�سف عنيف مّدة 

ثالث �ساعات.335 

كما اأ�سار تقرير اللجنة اإىل ا�ستخدام اجلي�ش الإ�رصائيلي اأ�سلحة حمظورة مبوجب اتفاقية “هاغ” الرابعة يف 
العام 1907 ل �سّيما منها القنابل امُلحرقة والقنابل العنقودية والفو�سفورية.336

323   املرجع نف�سه، �ش. 157؛ Lebanon: A Shattered Country, 124  ، ي�سري املوؤلف اإىل 200،000 من ال�سكان.

324   جريدة النهار، 1982/8/2. 

325   Israel in Lebanon, 145.

326   La Guerre de Mille Ans، 273.

327   Israel in Lebanon, 148 ; L’Orient-le Jour، 27/7/1982.

328   Les Secrets de la Guerre du Liban, 384.

329   Israel in Lebanon, 147.

330   املرجع نف�سه، �ش. 148.

331   املرجع نف�سه، �ش. 146.

332   املرجع نف�سه.

333   املرجع نف�سه، �ش. 149.

334   املرجع نف�سه، �ش. 150.

335   املرجع نف�سه، �ش. 152.

336   املرجع نف�سه.
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اآب/اأغ�سط�ش 1982، 29،506  �سقط، ما بني 4 حزيران/يونيو و15  اليوني�سيف،  وبح�سب منظمة 

قتيل لبناين وفل�سطيني منذ بداية الهجوم الإ�رصائيلي، 80% منهم من املدنّيني.337 

�ساعد تقّدم اجلي�ش الإ�رصائيلي وتوّغله يف ال�سوف وعاليه القوات اللبنانية على الدخول جمددًا اإىل تلك املناطق. 

ويف تلك الفرتة �ُسّجلت حوادث عنف:

ي قبّيع والقرّية يف املنت اجلنوبي فا�ستبكت  • 29 حزيران/يونيو 1982: حاولت القوات اللبنانية دخول بلدَت	

احل�سيلة  ال�سورية. وكانت  القوات  املدعوم من  الجتماعي  القومي  ال�سوري  مع عنا�رص من احلزب 
خم�سة قتلى من بينهم كاهن من دير قبّيع يف الثانية وال�سبعني من العمر.338

الدين، ال�سوف، ما اأدى اإىل  • 1 متوز/يوليو 1982: ُن�سفت حمطة للوقود ميلكها م�سيحي يف معا�رص بيت 	

مقتل �ساحبها وزوجته وابنيه.339 

ى واثنان من �سهر العبادية ورابع من بحمدون املحّطة،  • 2 متوز/يوليو 1982: ُقتل اأحد �سّكان كفرمّت	
وتقع البلدات الثالث يف عاليه يف جبل لبنان.340

جمزرة �سربا و�ساتيال

ات الردع العربّية يف متوز/يوليو 1982، ومل يطلب الرئي�ش �رصكي�ش التمديد لها يف ذلك 
ّ
انتهت ولية قو

احلني. وبعد قرابة ال�سهر، يف 12 اآب/اأغ�سط�ش، مت التو�سل اإىل وقف لإطالق النار بو�ساطة اأمريكية، 

متعّددة  ة 
ّ
قو وُن�رصت  ال�سورّيني.341  اجلنود  واآلف  فل�سطيني  مقاتل   15،000 لإجالء  املجال  فاأُف�سح 

اجلن�سيات قوامها األفا عن�رص من اأمريكيني وفرن�سيني واإيطاليني لالإ�رصاف على عملية الإجالء. اأما يا�رص 

ه اإىل اليونان مع بع�ش من مواليه، فيما توّزع امل�سّلحون الفل�سطينيون الآخرون على عدد من 
ّ

عرفات فتوج

الدول العربية واليونان. وانتقل مقّر منظمة التحرير الفل�سطينية اجلديد اإىل تون�ش. ويف 23 اآب/اأغ�سط�ش 

ا للجمهورية،ـ ثم اغتيل ب�سري بعد 
ً
1982، انتخب الربملان اللبناين ب�سري اجلميل، قائد القوات اللبنانية، رئي�س

ثالثة اأ�سابيع من انتخابه. 

ت   • اأّد	 فقد  الظهر،  بعد  من  الرابعة  عند  ال�رصقية  بريوت  �سخم  انفجار  هّز   :1982 اأيلول/�سبتمرب   14

حزب  مقّر  تدمري  اىل  بعد،  عن  حتّكم  بجهاز  دة 
ّ
مزو تي”،  اأن.  الـ“تي.  من  كلغ   50 بزنة  متفّجرة 

اأ�سيب  فيما  اآخر،  ا  الرئي�ش اجلمّيل342 و23 �سخ�سً الكتائب يف الأ�رصفية تدمرًيا كاماًل، واأودت بحياة 

70 �سخ�سًا اإ�سابات بالغة. وبعد يومني من النفجار، اأوقفت القوات اللبنانية حبيب ال�رصتوين، اللبناين 

عملية  بتنفيذ  �سحفي  موؤمتر  يف  ال�رصتوين  فاعرتف  الجتماعي.  القومي  ال�سوري  احلزب  اإىل  املنتمي 

الغتيال، ثم �ُسّلم اإىل الق�ساء واأودع ال�سجن.343 

يف الأيام التي تلت اغتيال الرئي�ش اجلمّيل، اقتحم اأكرث من 300 عن�رص من القوات اللبنانية خمّيمي �سربا و�ساتيال 

للفل�سطينيني، وقتلوا املدنيني بني 16 اأيلول/�سبتمرب و18 منه.344 

قت القوات الإ�رصائيلية املخيَمني.
ّ
: طو • 14 اأيلول/�سبتمر 1982	

�سحايا   • اأوىل	 وبداأت  الظهر،  بعد  املخيَمني  بق�سف  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  بداأ   :1982 اأيلول/�سبتمرب   15
القن�ش والق�سف املدفعي ت�سل اإىل م�ست�سفى غّزة.345

337  Lebanon: A Shattered Country, 214.  

338   هذه �سهادتي، �ش. 127؛ خري�ش، حروب الآلهة، �ش. 25.

.Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre 339   هذه �سهادتي،؛ �ش. 127؛

340  هذه �سهادتي،: �ش. 128-127.

341   Lebanon: A Shattered Country, 124.

342   Kapeliouk, Sabra et Chatila, 5.

343   يف 14 ت�رصين الول/اأكتوبر 1990، عندما �سيطر اجلي�ش ال�سوري على املنطقة ال�رصقية “اخلا�سعة لل�سيطرة امل�سيحية”، اأطلق �رصاح ال�رصتوين 

وغادر البالد. 

344  Israel in Lebanon, 171.

345   Sabra et Chatila, 16.
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واأرغم  املخيَمني،  على  الطوق   • الإ�رصائيلية	 وامل�سّفحات  املدّرعات  اأحكمت  اأيلول/�سبتمرب 1982:   16

بداأ  الظهر،  وعند  اإليها.  العودة  على  املخّيمات  من  الفرار  حاولوا  اّلذين  املدنّيني  الإ�رصائيلي  اجلي�ش 

اإ�سابات بالغة  اأُ�سيبوا  امل�سابون باإطالق النار ي�سلون اإىل م�ست�سفى غزة. وكان من بينهم 30 تقريًبا 
فُتوّفوا قبل احل�سول على الرعاية الطّبية.346

• اللبنانية املخّيمات. وبح�سب الناجني  16 اأيلول/�سبتمرب 1982: عند ال�ساد�سة م�ساء، دخل م�سّلحو القوات	

مئات  ُقتل  الأوىل،  ال�ساعات  ويف  بال�سكاكني.347  طعًنا  املدنيني  بقتل  امل�سلحون  بداأ  فقد  املجزرة،  من 
املدنيني اللبنانيني والفل�سطينّيني.348

• املر�سى واأفراد الطاقم الطبي  16 اأيلول/�سبتمرب 1982: اقتحم م�سلحون م�ست�سفى عّكا وقتلوا عدًدا من	

بالإ�سافة اإىل عدد من لجئي املّخيم اّلذين وجدوا يف امل�ست�سفى مالًذا لهم. كما تعّر�ست ممّر�سة فل�سطينية 

لالغت�ساب مرات عدة، ومت التنكيل بجثتها لدرجة اأنه مل يتم التعرف اإليها اإّل من خامتها.349 وُقتل اأي�سًا 
اأفراد من الطاقم الطبي يف م�ست�سفى غّزة.350

 • 16- 18 اأيلول/�سبتمرب 1982: بح�سب روايات عدد من ال�سهود والناجني، فقد ارُتكبت بحّق �سّكان	

املخّيم، اللبنانيني منهم والفل�سطينيني، اأ�سكال خمتلفة من العنف. نذكر منها: �سحق روؤو�ش الأطفال 

لعدد  ال�سابعة مثاًل؛ واغت�ساب جماعي  ب�سّن  ال�سغريات  الفتيات  ب�رصبها على احلائط؛ واغت�ساب 

من الن�ساء وت�سويه اأج�سادهّن، كاقتطاع ثديي بع�سهّن؛ وطعن احلوامل يف اأح�سائهّن ونزع الأجّنة؛ 

ّر بع�ش الرجال 
َ

وذبح عائالت بكاملها؛ وتعذيب العديد من الرجال قبل قتلهم وت�سويه جثثهم؛ وج

املخيم. وقد وجدت جثثهم لحًقا مكّد�سة يف مراآب  �سوارع  باآلّيات ع�سكرّية عرب  اأحياء مربوطني 

ن كان يتحرك 
َ
لل�سّيارات. وكان امل�سّلحون يتحققون من اجلثث بني احلني والآخر فيق�سون على م

من بينها.351

 • �ساحنات	 يف  واأطفال،  ن�ساء  من  فيهم  مبن  بكاملها،  عائالت  اأفراد  امل�سّلحون  و�سع  الناجني،  بح�سب 
واقتادوهم اإىل جهات جمهولة، ومل يرهم اأحد بعد ذلك اأبًدا.352

• بينهم الن�ساء وال�سيوخ واأفراد الطاقم الطبي، من اأجل  باءت بالف�سل حماولت عدة ل�سكان املخّيم، من	

وقف العنف، ل بل انتهت اإىل املزيد من اأعمال القتل والغت�ساب. فعلى �سبيل املثال، دخل املخّيم ثالثة 

اأطباء فل�سطينّيني واآخر م�رصي قادمني من م�ست�سفى عكا وحاملني راية بي�ساء يف حماولة لوقف اإطالق 

اأربعة  حالة  الأخرى،  املماثلة  احلالت  ومن  منهم.353  ثالثة  بحياة  اأودت  يدوية  بقنبلة  فقوبلوا  النار. 

جدت جثث ثالثة منهم بعد 
ُ
رجال م�سّنني اأُر�سلوا من املخّيم للتفاو�ش �سلمًيا مع اجلي�ش الإ�رصائيلي، فو

يومني.354 

الذي  الر�سمي  الرقم  اأن يكون  مل ت�سدر ح�سيلة ر�سمية لعدد �سحايا جمزرة �سربا و�ساتيال، وُيحتمل جًدا 

ي الوقائع، غري دقيق على �سوء نتائج التحقيقات 
ّ

اأعلنته اإ�رصائيل، وهو 700 قتيل بح�سب جلنة “كاهان” لتق�س

التي جتّلت لحًقا. ففي الواقع، يرتاوح عدد ال�سحايا، ا�ستناًدا اإىل لئحة بال�سحايا الذين مت التعرف عليهم 

اأ�سماوؤهم من خالل بحث ميداين امتّد على �سنتني355، بني 1،390 و3،500 �سحية.356 وي�سمل  وُجمعت 

346   Israel in Lebanon, 172.

347   املرجع نف�سه، �ش. 173؛ �سهادة مكتوبة رفعتها اأن �ساند Anne Sunde، يف بريوت، 18 اأيلول/�سبتمرب 1982.

348   Sabra et Chatila, 22.

349   املرجع نف�سه، �ش، 31.

350   املرجع نف�سه، �ش. 37.

 Universal Jurisdiction and the Dilemnas of International  :351   املرجع نف�سه، �ش. 30 و38؛ اأنظر �سكاوى ال�سحايا يف الدرا�سة

Criminal Justice:The Sabra and Shatila Case in Belgium ؛ اأنظر الوثائقي Massaker وروايات �سّتة من مرتكبي املجازر؛ احلوت، 

�سربا و�ساتيال .

352   Sabra et Chatila, 30.

353   Israel in Lebanon, 174.

354   Sabra et Chatila, 23.

.Leila Shahid and Linda Butler, The Sabra and Shatila Massacres, 36 :ُذكر يف ،Sabra and Chatila   355

356   قّدر Kapeliouk (كابليوك) يف Sabra et Chatila عدد ال�سحايا بني 3،000 و3،500 من بينهم القتلى واملفقودون؛ وهو يت�سارك بتقديراته 

مع احلوت يف كتاب �سربا و�ساتيال.
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 التعّرف 
ّ
الرقم الثاين اجلثث التي مّت التعّرف اإليها ودفنتها فرق الإ�سعاف املحلية (302)، واجلثث التي مل يتم

اللجنة  اإىل ذويها  اإليها واأعادتها  التعّرف  مّت  التي  املقابر اجلماعية (212)، واجلثث  فُدفنت يف  اأ�سحابها  اإىل 

الدولية لل�سليب الأحمر (248)، بالإ�سافة اإىل ما يقارب الـ2،000 �سخ�ش ُدفنوا يف مقابر جماعية مل ُتنب�ش 

رة، والأ�سخا�ش اّلذين ُنقلوا يف ال�ساحنات ومل يرهم اأحد بعد 
ّ
قط، وجثت بقيت مطمورة حتت املنازل املدم

ذلك قّط.357

منذ اإجالء عنا�رص منظمة التحرير الفل�سطينية من املخّيَمني، كان معظم ال�سحايا من املدنّيني. وا�ستناًدا اإىل اإفادات 

الع�سكرّية  للمقاومة  اأّن خمّيمي �سربا و�ساتيال مل يكونا مراكز  “ماك برايد” اإىل  لت جلنة  ال�سهود، تو�سّ بع�ش 

ا من  اأّن املخّيمات احتوت على بع�ش الأ�سلحة اخلفيفة واأّن بع�سً ول مالًذا لأعداد كبرية من املقاتلني. �سحيح 

املدنّيني القاطنني فيها ربطتهم عالقة مبنظمة التحرير الفل�سطينية، لكّن ذلك مل ينزع عن املخيمني طابعهما املدين 

عموًما.358 

ت�سري الأدّلة جميعها اإىل اأّن عنا�رص القوات اللبنانية هم اّلذين نّفذوا جمزرة �سربا و�ساتيال، ما بني �ساعة دخولهم 

الوقت،  الإ�رصائيلي يف ذلك  الدفاع  اأّن وزير  “كاهان” اإىل  لت جلنة  املخيمات و�ساعة خروجهم منها. وتو�سّ

اأرييل �سارون، وغريه العديد من امل�سوؤولني الإ�رصائيليني قد تقاع�سوا عن اأداء واجبهم على الأقل وكان يجب 

اأن يعلموا اأن مثل هذه املجازر قد ُترتكب.359 وخل�ست جلنة “ماك برايد” اإىل اأّن اإ�رصائيل ت�ساركت م�سوؤولية 

املجازر مع القوات اللبنانية، نظًرا اإىل اأّن اإ�رصائيل كانت �سلطة حمتّلة منذ دخول جي�سها بريوت الغربية يف 15 

اأيلول/�سبتمرب 1982، لغاية ان�سحابه منها يف 26 اأيلول/�سبتمرب 1982. وبح�سب روايات ال�سهود، منع اجلي�ش 
الإ�رصائيلي املدنّيني من الهرب من املخّيَمني واأّمن اإ�ساءتهما لياًل.360

يف الأ�سهر التالية، اندلعت موجة جديدة من العنف الطائفي يف ال�سوف وعاليه:361

بلدة  يف  جنازة  ال�سرتاكي  التقّدمي  احلزب  من  • م�سّلحون 	 هاجم   :1982 الثاين/نوفمرب  ت�رصين   8

كفرنربخ امل�سيحية ، فقتلوا 11 مدنًيا وجرحوا 11 مدنًيا اآخر، كما اُختطف ت�سعة مدنّيني، من بينهم 

طفالن. ويف 23 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1982، وجدت جثث املخطوفني يف قعر بئر خارج البلدة. 

واأقدم عنا�رص امليلي�سيا على حرق 20 منزًل، من بينها منزل اأ�سقف �سيدا ودير القمر ومنزل كاهن 

البلدة.362 

وقتلوا  الدرزية  كفرفاقود  بلدة  اللبنانية  • القوات 	 من  عنا�رص  هاجم   :1982 الثاين/نوفمرب  ت�رصين   11

مدنّيني اثنني وجرحوا اآخرين.363 

حة يف بلدتي بحمدون وبعل�سميه يف عاليه، جبل  • اأّدت �سدامات م�سّل	 الثاين/نوفنرب 1982:  25 ت�رصين 
لبنان، اإىل مقتل ثالثة مدنّيني وجرح اثنني اآخرين؛ كما اخُتطف13 من �سّكان �سوفر.364

خم�سة  وُقتل  وعاليه،   • بحمدون	 بني  اجلانبني  من  مدنًيا   30 اُختطف   :1982 الأول/دي�سمرب  كانون   3
اأ�سخا�ش يف ا�ستباكات يف بريح.365

• 8 كانون الأول/دي�سمرب 1982: ُقتل مدنّيان م�سيحّيان يف بخ�ستيه، يف عاليه.366	

357   Leila Shahid and Linda Butler, The Sabra and Shatila Massacres, 36. See also: The Kahan Commission and 

Abba Eban, The Beirut Massacre, 40; Sabra et Chatila, 43-44; Sabra and Shatila,522; Israel in Lebanon, 176; Pity the 

Nation, 385.

358   Israel in Lebanon, 169.

359   اأُرغم �سارون على ال�ستقالة من من�سبه؛ لكّنه ما لبث اأن اأعيد رئي�ًسا للحكومة ال�رصائيلية يف كانون الثاين/يناير 2001. 

360   ملعلومات عامة عن املجازر اأنظر : Israel in Lebanon, 169 and 173; Sabra et Chatila, 31. اأما بالن�سبة اإىل الدور ال�رصائيلي:

The Beirut Massacre, 45.   

361  Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

362   املرجع نف�سه.

363   Le Mandat Amine Gemayel, 20.

364   هذه �سهادتي، �ش. 39.

365   املرجع نف�سه، �ش. 40.

366   املرجع نف�سه.
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اإىل مقتل خم�سة   • اأّدت ال�ستباكات املتجّددة يف منطقة �سوق الغرب	 13 كانون الأول/دي�سمرب 1982: 

اأ�سخا�ش.367 

ا على الأقل،  ً • 20- 22 كانون الأول/دي�سمرب 1982: اأدت املعارك يف جبال عاليه اإىل مقتل 33 �سخ�س	

كما ُجرح ع�رصات اآخرين.368 

بلدة  يف  لحًقا  جثثهم  ووجدت   • نيحا	 من  دروز  اأربعة  اُختطف   :1982 الأول/دي�سمرب  كانون   26
امل�رصف.369

• وثالثة من اأبنائهما بالقرب  جدت جثت �سقيقني درزّيني وزوجتيهما	
ُ
29 كانون الأول/دي�سمرب 1982: و

من كفرمّتى.370

• كانون الول/دي�سمرب 1982: ُقتل اأربعة اإخوة من عائلة م�سيحية يف بلدة ال�سبانية، ق�ساء بعبدا.371	

يف 11 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1982، اأقدم �ساب يف ال�سابعة ع�رصة من عمره، كان قد فقد عدًدا من اأفراد عائلته 

ال�سمايل  املدخل  عند  الع�سكرية  الإ�رصائيلية  املقّرات  اأحد  اقتحام  على   ،1982 العام  الإ�رصائيلي  الجتياح  اإبان 

ما بني 89  ثماين طبقات، ومقتل  املوؤّلف من  املبنى  تدمري  اإىل  العملية  فاأدت  مفّخخة.  �سيارة  ل�سور على منت 

اللبنانيني والفل�سطينّيني  ا، معظمهم من اجلنود الإ�رصائيليني و�سّباط املخابرات. ولكن عدًدا من  و140 �سخ�سً

كان حمتجًزا يف املكان، كما كان فيه مدنيون اأتوا لزيارة اأقارب اأو لأغرا�ش اإدارية.372 لقد �سّكلت تلك احلادثة 

اأ�سكال مقاومة اإ�رصائيل التي �سيقودها حزب الله يف ال�سنوات  التفجري النتحاري الأول وبداية �سكل جديد من 

الالحقة. 

367   املرجع نف�سه.

368   املرجع نف�سه.

369   Le Mandat Amine Gemayel, 28.

370   املرجع نف�سه.

371  Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

372    على الأقل 141 بح�سب:  Hirst, Beware of Small States, 196 ؛ جريدة النهار، 1982/11/14، حتّدثت عن مقتل 75 اإ�رصائيلًيا و15 

لبنانًيا وفل�سطينًيا؛ Paix et Guerre au Moyen-Orient، يذكر مقتل 89 مبن فيهم 75 اإ�رصائيلًيا.
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3� حروب قدمية، حروب جديدة: كانون الثاين/يناير 1983- كانون االول/دي�سمرب 1988

�سقيق ب�سري رئي�ًسا  اأمني اجلمّيل،  انُتخب  العام 1982،  اأثر اغتيال ب�سري اجلمّيل وجمازر �سربا و�ساتيال يف  على 

ل اإىل اّتفاق مع اإ�رصائيل والوليات املتحدة ن�ّش على ان�سحاب القوات  للجمهورّية. ويف 17 اأيار/مايو 1983، تو�سّ

الإ�رصائيلية وال�سورية والفل�سطينية من لبنان. لكن �رصعان ما عار�سته جبهة الإنقاذ الوطني373 و�سوريا؛ ومع اأّن 

الربملان اللبناين �سادق عليه يف 15 حزيران/يونيو 1983، رف�ش الرئي�ش اجلمّيل اإ�سدار املر�سوم املتعّلق به. ويف 

خالل تلك الفرتة، ان�سحبت القّوات الإ�رصائيلية من بريوت املركزّية واأعادت انت�سارها جنوب لبنان.

�سهدت احلقبة ما بني العاَمني 1983 و1988 عموًما ت�ساعًدا يف حّدة كل النزاعات الدائرة، مثل النزاع بني احلزب 

اأخرى، وُعرف بحرب اجلبل؛ واملواجهات  اللبنانية من جهة  التقّدمي ال�سرتاكي وحلفائه من جهة، والقّوات 

اإىل حربني متتاليتني يف  بالإ�سافة  املخّيمات،  الفل�سطينية ومن حولها، وُعرفت بحرب  املخّيمات  اجلديدة داخل 

طرابل�ش. ومل يوّفر القتال منطقة يف لبنان، وتوا�سلت ال�ستباكات يف بريوت الكربى واجلنوب. ويف 20 اآب/

ب�رصّية  �سل�سلة  و�سّكلوا  البي�ساء  املالب�ش  ارتدوا  وقد  احلرب  �سّد  اللبنانّيني  من  مئات  تظاهر   ،1987 اأغ�سط�ش 

عربت بريوت الغربية وبريوت ال�رصقية مروًرا باملتحف الوطني. وكانت البالد م�رصًحا للتفجريات والغتيالت 

امل�ستهدفة وعمليات اخلطف، اإذ ازدادت عمليات خطف الأجانب اأو ممّثلي البعثات الأجنبية يف تلك الفرتة.  

3.1 حرب اجلبل

نهر  عند  اأمامًيا  خًطا  واأقام  لبنان،  وجبل  بريوت  من  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  ان�سحب   ،1983 اأيلول/�سبتمرب  يف 

اللبنانية) يف مواجهة  (القوات  وامل�سيحّيني  ال�سرتاكي)  التقدمي  (احلزب  الدروز  لبنان، وترك  الأويل جنوب 

اأحدهما الآخر. ومع اأّن وجود اإ�رصائيل مل يُحل دون ح�سول �سدامات ومل ي�ساهم يف حماية املدنّيني من ا�ستغالل 

الطرفني لهما، فقد مّهد الن�سحاب الإ�رصائيلي الطريق اأمام تفاقم الو�سع، وفتح ف�سل حرب اجلبل التي ا�ستمّرت 

فكانت  لتلك احلرب  النهائّية  اأّما احل�سيلة  نف�سه.  العام  الأول/دي�سمرب من  كانون  اإىل  اآب/اأغ�سط�ش 1983  من 

امل�سيحينّي من  اآلف من  اإليها  التي جلاأ  القمر  بلدة دير  املنطقة. وقد حو�رصت  للم�سيحّيني من  �سبه كامل  طرًدا 

البلدات املجاورة مّدة ثالثة اأ�سهر. غري اأّن اإرث تلك احلرب دامت مّدة اأطول من ذلك، مع امتداد العنف اإىل 

منطقة ال�سّحار �رصق �سيدا (�سباط/فرباير1984) واإقليم اخلّروب (1985). 

ا املتقاتلون فكانوا: احلزب التقّدمي ال�سرتاكي مع عنا�رص من ف�سيلني فل�سطينيني مواليني ملنظمة التحرير،  اأمّ

ال�سوري من جهة؛  بدعم من اجلي�ش  العامة،  القيادة  فل�سطني-  لتحرير  ال�سعبية  النتفا�سة واجلبهة  فتح  هما 

والقوات اللبنانية من جهة اأخرى. و�سهدت تلك الفرتة تدخاّلً ع�سكرًيا لكّل من القوات الأمريكّية والفرن�سية، 

ال�ساد�ش  الأ�سطول  من  اأمريكية  مقاتلة  اأقلعت  املثال،  �سبيل  فعلى  اجلن�سّيات.374  املتعّددة  القوات  من  كجزء 

ت�ستبك مع اجلي�ش  التي كانت  الفل�سطينية والدرزية  املواقع  الأول/دي�سمرب 1983،  وق�سفت، يف 4 كانون 

اللبناين يف حماولة للو�سول اإىل بعبدا. كما هاجمت القوات الأمريكّية املواقع ال�سورية يف التالل امل�رصفة على 

373   حتالف مواٍل ل�سوريا مقّره �سمال لبنان، وي�سّم ر�سيد كرامي، و�سليمان فرجنية، واحلزب التقدمي ال�سرتاكي وحركة اأمل.

374   اأتى التدخّل الأمريكي على اأثر التفجري الذي ا�ستهدف مقّر قوات املارينز (اأنظر فقرة ال�سيارات املفخخة يف هذا التقرير). ويف خالل تلك الفرتة، 

الثاين/نوفمرب،  ت�رصين  البقاع يف  الإيراين يف  الثوري  للحر�ش  ثكنة  الفرن�سيون  فق�سف  القتال؛  الأمريكية يف  املارينز  الفرن�سية وقوات  البحرية  تدّخلت 

وعادت البارجة الأمريكية نيو جري�سي لق�سف املوقع نف�سه يف 14 و15 كانون الأول/دي�سمرب 1983، كما ق�سفت القوات الفرن�سية مواقع حلركة اأمل يف 

�سواحي بريوت يف كانون الثاين/يناير 1984. وان�سحبت القوات املتعددة اجلن�سيات يف �سباط/فرباير واآذار/مار�ش 1984. اأنظر:

.Beware of Small States, 196 
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التقّدمي ال�سرتاكي يف  البارجة نيو جري�سي مواقع احلزب  بريوت. ويف 8 �سباط/فرباير 1984، ق�سفت 
اجلبل.375

كما ُذكر �سابقًا، �سبقت اندلع حرب اجلبل حوادُث بني املجموعات نف�سها بداأت من العام 1982 و�سوًل اإىل 

اللبنانية واحلزب  ات 
ّ
القو اندلعت املواجهات بني  الثاين/يناير 1983،  اأوائل كانون  العام 1983. ويف  �سيف 

التقدمي ال�سرتاكي على جبهة �سوق الغرب- عاليه، وا�ستخدم املتقاتلون قذائف “الأر.بي. جي.”، واملدفعية 

والأ�سلحة النارية الثقيلة. و�رصعان ما امتّدت املواجهات اإىل غالبية بلدات ق�ساء عاليه وقراه يف ال�سوف واإىل 

�سمال جبل لبنان، وكانت منطقة خا�سعة للقوات الإ�رصائيلية. وبحلول منت�سف العام 1983، ات�سع القتال وامتّد 

على  بالق�سف  ال�سرتاكي  التقدمي  احلزب  وم�سّلحو  ال�سوريون  انهال  ال�رصقية و�سواحيها، حيث  اإىل بريوت 

املناطق ال�سكنية التي كانت القوات اللبنانية ت�سيطر عليها.

• القوات  11 كانون الثاين/يناير 1983: اأّدت املعارك الدائرة على جبهة احلدث- كفر�سيما- بعبدا بني	

اآخر.376 وبحلول 15  اأربعة مدنّيني وجرح 15 مدنًيا  اإىل مقتل  التقدمي ال�سرتاكي  اللبنانية واحلزب 

(�سانيه،  وعاليه  ال�سمايل  املنت  بلدات  من  اأخرى  اأجزاء  اإىل  امتّد  قد  القتال  كان  الثاين/يناير،  كانون 

و�سارون، واملن�سورية، وبحمدون، وبتاتر، وكفرني�ش، ور�سمَيا وبرّمانا).

عاليه،  يف  امل�سيحية  الأحياء  ال�سرتاكي  التقدمي  احلزب  من   • م�سّلحون	 هاجم   :1983 �سباط/فرباير   6

وعاثوا فيها نهًبا وحرًقا، وقتلوا عائالت عّدة، اأّما الناجون فاأُرغموا على الرحيل. وُذكر اأن الإ�رصائيليني 
مل يقوموا باأي حماولة للتدّخل.377

باملدفعية  ال�سوري  واجلي�ش  ال�سرتاكي  التقدمي  احلزب  عنا�رص  ق�سفت   : • 	1983 �سباط/فرباير  اأوائل 

الثقيلة و�سواريخ ال“غراد” عدًدا من الأحياء ال�سكنية امل�سيحية يف بريوت ال�رصقية (الأ�رصفية، وبدارو، 

املدنيني  اأوقع 73 جريًحا من  ما  العام، والدورة، والبو�رصية والزلقا)،  الأمن  العدل، ومقّر  وق�رص 
وقتيلني من حّرا�ش مقّر الأمن العام.378

اإىل   • ال�سرتاكي جمدًدا	 التقدمي  اللبنانية واحلزب  القوات  بني  املواجهات  1983: و�سلت  اأيار/مايو   5

بريوت و�سواحيها، حيث تعّر�ست الأحياء ال�سكنية للق�سف العنيف. ويف تلك اجلولة، ُقتل ما ل يقّل 
عن 24 مدنياًّا، وُجرح الكثريون، كما ت�رّصرت ال�سيارات واملباين وُحرقت املمتلكات.379

دوريت  دير  بلدة   • ويف	 ال�سوف  يف  الدرزية  كفرحيم  بلدة  يف  مدنًيا   23 اأُعدم   :1983 اأيار/مايو   22

امل�سيحية. كما اخُتطف 100 مدين من اجلانبني، وتفاو�ش الإ�رصائيليون مع احلزب التقدمي ال�سرتاكي 
والقوات اللبنانية لتحرير املخطوفني.380

اآخر يف   • ال�رصقية، وُجرح 20 مدنًيا	 الأ�رصفية يف بريوت  ُقتل مدنّيان يف  20 حزيران/يونيو 1983: 

جولة من الق�سف العنيف على املنطقة. ورّدت القوات اللبنانية بق�سف بلدات فالوغا، وحّمانا، وقبّيع 
وال�سبانية يف املنت الأعلى، من دون اإيقاع ال�سحايا.381

 • 20 متوز/يوليو 1983: �سقطت �سواريخ “غراد” �سورية على الأ�رصفية، فُقتل �سخ�سان وُجرح 17	
ا اآخر.382 �سخ�سً

، الأحياء  • 22 متوز/يوليو 1983: ق�سفت املدفعية ال�سورية، بال�سرتاك مع احلزب التقدمي ال�سرتاكي	
ال�سكنية يف بريوت ال�رصقية، ف�سقط 18 قتياًل و66 جريًحا.383

375  L’Orient-le Jour, 9/2/1984.

376   جريدة النهار، 1983/1/12.

377   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

378    جريدة النهار، 1983/2/5.

379   جريدة النهار، 1983/5/8.

380   جريدة النهار، 1983/5/22.

381   جريدة ال�سفري، 1983/7/22.

382   Le Mandat Amine Gemayel, 53.

383   املرجع نف�سه، �ش. 51.
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بني31 اآب/اأغ�سط�ش و13 اأيلول/�سبتمرب 1983، ح�سلت عمليات قتل جماعي يومّية، فاأدخلت املنطقة يف �سلب 
حرب اجلبل.384

ال�سورية،   • لل�سيطرة	 اخلا�سعة  مبرمي  بلدة  يف  م�سيحياًّا   31 الليلة  تلك  يف  ُقتل   :1983 اآب/اأغ�سط�ش   31

مبن فيهم الكاهن واملختار وعائالتهما، ومل ُيعرث اإل على ع�رص جثث.385 وقد ُقطعت اأعناقهم واأحرقت 

منازلهم.386 

• يف الليلة نف�سها، اأُحرق 15 منزًل عائًدا لعائالت م�سيحية يف بلدة العبادية وُقتل �سخ�سان.387	

• م�سيحيني  4- 5 اأيلول/�سبتمرب 1983: ُقتل ثمانية م�سيحّيني يف عّميق ال�سوف، ويف اليوم التايل، ُقتل �ستة	

يف �سلفايا، ق�ساء عاليه.

• �سيخ وعائلته. 5 اأيلول/�سبتمرب 1983: ُقتل 107 مدين درزي يف بلدة كفرمّتى، من بينهم	

• التقّدمي ال�سرتاكي، بدعم من امل�سّلحني الفل�سطينّيني،  4- 6 اأيلول/�سبتمرب 1983: �سيطر عنا�رص احلزب	

ا 388 (284 من بحمدون ال�سيعة، و30 من  على بلدة بحمدون والبلدات املحيطة بها: فُقتل 384 م�سيحياًّ

بحمدون املحّطة، بالإ�سافة اإىل 70 مل ينحدروا بالأ�سل من البلدات املذكورة)، ومل ُيعرث على معظم 

لت البلدة م�رصًحا للنهب ولإحراق املنازل والفنادق واملتاجر.
ّ
اجلثث. وحتو

ا اآخر، اأكرب �سًنا،  • م�سيحياًّ 6 اأيلول/�سبتمرب 1983: ُقتل 25 م�سيحياًّا من من�سورية بحمدون، كما ُقتل 11	

ارة يف ال�سوف، وُقتل �ستة اأ�سخا�ش يف بخ�ستيه يف عاليه.
ّ
يف بلدة الفو

• يف  ا يف منطقة ال�سّحار و50	 6- 7 اأيلول/�سبتمرب 1983: قتل م�سّلحو القوات اللبنانية حواىل 20 درزياًّ

بّنيه، و28 يف عبيه، و�سبعة يف عني ك�سور. ودّن�سوا مقربة رجل دين درزي رفيع املقام يف عبّيه. 

• م�سيحياًّا يف املريجات. وفيما كانوا  7 اأيلول/ �سبتمرب 1983: قتل م�سّلحو احلزب التقّدمي ال�سرتاكي 12	

عني  يف  واثنني  معو�ش  جمدل  يف  مدنياًّا   63 قتلوا  والبريه،  وكفرني�ش  �سويت،  بلدات  عرب  يتقّدمون 

تراز.

• م�سيحًيا يف  8- 9 اأيلول/�سبتمرب 1983: اأقدم م�سّلحو احلزب التقدمي ال�سرتاكي وحلفائه على قتل 19	

املدنيني  اإىل  بالإ�سافة  اعتقلوهم  قد  اللبنانية كانوا  القوات  قتلوا عنا�رص من  الدين،  الربجني. ويف بيت 

اّلذين لزموا البلدة، من بينهم خم�سة جتاوزوا اخلام�سة وال�سبعني من العمر.

• داخل الكني�سة التي  9 اأيلول/�سبتمرب 1983: ُقتل 32 م�سيحياًّا يف البريه، ال�سوف. واأُعدم منهم حواىل 20	
جلاأوا اإليها، واختفى 60 م�سيحًيا اآخر.389

 • 9 اأيلول/�سبتمرب 1983: اأقدم عن�رص من احلزب التقدمي ال�سرتاكي يف بلدة معا�رص ال�سوف على قتل	

63 م�سيحياًّا. 

. ويف  • ُقتل 27 م�سيحياًّا يف بلدة را�ش املنت املختلطة بني الدروز وامل�سيحيني	 اأيلول/�سبتمرب 1983:   11

ا من بينهم ثالثة اأطفال يف معا�رص بيت الدين، ال�سوف. ويف الق�ساء نف�سه،  اليوم نف�سه، ُقتل 21 م�سيحياًّ

ال�سّت.  دير دوريت؛ و34 يف وادي  �سويت و وخم�سة يف  م�سيحياًّا يف �رصتون، وخم�سة يف  ُقتل 38 

وُي�سار اإىل اأنه قبل مقتل امل�سيحّيني يف دير دوريت، ن�سب م�سّلحو القوات اللبنانية حاجز تفتي�ش وقتلوا 

12 درزًيا توّقفوا عند احلاجز. 

مت يف Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre ما مل ُي�رص اإىل  384   كل املعلومات الواردة اأدناه م�ستمدة من الوقائع التي ُقدِّ

خالف ذلك. 

385   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre; l’Orient-le Jour, 2/9/1983. 

حروب الآلهة، �ش. 115 (35 �سحية) .

386   حروب الآلهة، �ش. 115.

387   L’Orient-le Jour, 2/9/1983.

388   حروب الآلهة، �ش. 115 ، يذكر 240 �سحية من بحمدون والبلدات املجاورة.

389   املرجع نف�سه، �ش. 115
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• يف �سويت، ق�ساء بعبدا.  16 اأيلول/�سبتمرب 1983: ُقتل 11 م�سيحياًّا يف جمدلّيا، ق�ساء عاليه، و10	

وقعت حوادث طائفية اأخرى بني 7 و16 اأيلول/�سبتمرب 390:1983 

وقتالة    ،( • 	12) موفق  وعني   ،(17) احلرف  ورا�ش   ،(10) وبعل�سميه   ،(3) احلوز  جوار  بعبدا:  يف 

 .(4)

 ،( • 	8) وعاليه   ،(9) اجلديدة  وعني   ،(12) عنوب  وعني   ،(17) ومبحريه   ،(39) ر�سميا  عاليه:  يف 

ورجمة (7)، واأبو زريدة ( عائلة من 5 اأفراد)، ورحمال (4)، وروي�سة النعمان (4)، وبتلون (4)، 

وعني داره (2) وعبيه، دفون (3). 

 ،( • يف ال�سوف: بريح (19)، وكفرقطره (14)، وعني زحلتا (11)، و�رصجبال (11)، وبنويتي (10	

وجعايل   ،(2) وكفرني�ش   ،(5) وكفرنربخ   ،(3) وفريدي�ش  �سيوخ)،   7) والدامور   ،(2) والباروك 

(7)، ووادي بنحله (13)، ومزرعة ال�سوف (6) وو�سواليق دير القمر (2). 

ح�سار دير القمر: اأيلول/�سبتمرب – كانون االأول/دي�سمرب 1983 

اإبتداء من 4 اأيلول/�سبتمرب 1983، بداأ ال�سكان امل�سيحّيون بالهروب من بلداتهم، فق�سد بع�سهم دير القمر 

بحواىل  القمر  دير  اإىل  جلاأوا  اّلذين  امل�سيحّيني  عدد  وُيقّدر  البقاع.  اأو  جّزين  اأو  بريوت  الآخر  والبع�ش 

8،000 من اأكرث من 60 بلدة. كما جلاأ اإىل دير القمر مئات من مقاتلي القوات اللبنانية. وبحلول 7 اأيلول/

�سبتمرب 1983، بداأ احلزب التقدمي ال�سرتاكي وحلفاوؤه ح�ساًرا لدير القمر ا�ستمّر لغاية 15 كانون الأول/

دي�سمرب 1983. 

رقت املنازل يف  • يف خالل احل�سار، ا�سُتخدم الق�سف واإطالق النار وغريهما لرتويع الالجئني، كما ُح	

البلدات املجاورة واأُطلقت التهديدات عرب مكربات ال�سوت.391 وُقتل العديد من املدنّيني نتيجة الق�سف 

(15 �سحّية بحلول الأول من كانون الأول/دي�سمرب 1983). 

 • يف خالل احل�سار، ق�سى ثمانية اأ�سخا�ش ب�سبب نق�ش موؤن الدواء والغذاء.392	

�سهدت  التالية  الأيام  لكن  النار.  اإىل وقف لإطالق  ل  التو�سّ مّت  الأول/اأكتوبر 1983،  ت�رصين  الأول من  يف 

بع�ش اخلروقات. 

. • جد �سبعة قتلى م�سيحّيني يف عّميق393	
ُ
6 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1983: و

و�ساليما، واأر�سون وبقيت  • 7 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1983: ُحرقت الأحياء امل�سيحية يف بلدات قرنايل، 	
م�ستعلة 11 يوًما.394

ق�سف دير يف بلدة جون،  • 4 كانون الأول/دي�سمرب 1983: اأقدم م�سّلحو احلزب التقدمي ال�سرتاكي على 	
جنوب لبنان، كان ياأوي العائالت التي تركت بلداتها يف ال�سوف وغريه من املناطق.395

كانت احل�سيلة النهائية حلرب اجلبل مقتل 1،155 مدنًيا م�سيحياًّا396 و 207 مدين درزي؛397 ف�ساًل عن ذلك، بقي 

م�سري 2،700 مدين جمهول398 وُهّجر 163،000 م�سيحي على الأقل واآلف الدروز من بلداتهم وقراهم.399 

390   كل املعلومات الواردة اأدناه ت�ستند اإىل الوقائع املن�سورة يف Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre، ما مل ُي�رص اإىل 

خالف ذلك.

391   Kanafani-Zahar, La Guerre et la Mémoire, 146.

392   املرجع نف�سه، �ش. 146 .

393   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

394   املرجع نف�سه.

395   حروب الآلهة، �ش.34.

396  Bilan des Guerres du Liban, 59.

397   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre, 47.

398   Bilan des Guerres du Liban, 59.

399   املرجع نف�سه.
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ويف خالل تلك الفرتة، ت�رّصرت 116 بلدة اأو اأُحرقت، بالإ�سافة اإىل تدمري 135 كني�سة وديًرا اأو حرقها اأو 

تدني�سها، وذلك يف منطقة جبل لبنان، ال�سوف، عاليه وبعبدا.400 

بعد �سهرين، فقد اجلي�ش اللبناين ال�سيطرة على منطقة ال�سّحار401 ل�سالح احلزب التقدمي ال�سرتاكي وحلفائه، ما 

مّهد الطريق اأمام جتدد عمليات القتل وموجات جديدة من التهجري ال�سكاين.

• منت�سف �سباط/فرباير 1984: ُقتل 13 م�سيحياًّا يف بيقون، ال�سوف.402	

• يف امل�رصف، ُقتل 14 مدنياًّا.403	

• منهم  ترك حواىل 5،500 مدين م�سيحي ال�سوف وق�سدوا جّزين يف جنوب لبنان، فيما ق�سد 3،500	
�رصق �سيدا.404

من  مالكيها  ملنع  �ساماًل  تدمرًيا  وبريوت  • �سيدا 	 بني  اخلّروب  واإقليم  ال�سوف  بلدات  يف  منازل  ُدّمرت 
العودة اإليها.405

ا�ستئناف حرب اجلبل يف مناطق اأخرى

ال�ساد�ش يف  اللبنانية واللواء  القوات  اندلعت معركة جديدة يف �سيدا بني  اآذار/مار�ش 1985،  �سهر  يف خالل 

ال�ساد�ش يف  اللواء  اأ�سابيع حظي  املعارك خم�سة  فا�ستمّرت  الإ�رصائيلي.  الن�سحاب  اأثر  اللبناين406 على  اجلي�ش 

خاللها بدعم م�سّلحي احلزب التقّدمي ال�سرتاكي والتنظيم ال�سعبي النا�رصي، وبدعم منظمة التحرير الفل�سطينية 

بعد �سهر. ان�سحب عنا�رص القوات اللبنانية من املنطقة يف اأواخر ني�سان/اأبريل.407 

• ا اآخر.408	 29 اآذار/مار�ش 1985: ُقتل �ستة اأ�سخا�ش من بينهم طفل، وُجرح 43 �سخ�سً

اللبنانّيني  املدنّيني  من  ّتهم  • غالبي	 الأقّل،  على   40 وُجرح  ا  �سخ�سً  28 ُقتل   :1985 اآذار/مار�ش   30
والفل�سطينّيني.409

• يف �سيدا وجوارها اإىل مقتل مدين واحد  3 ني�سان/اأبريل 1985: اأّدت جولت من الق�سف واإطالق النار	
وجرح اأكرث من 14 مدنًيا اآخر.410

 • واملخيمات	 �سيدا  يف  ال�سكنية  لالأحياء  العنيف  الق�سف  اأّدى   :1985 ني�سان/اأبريل  من  الثاين  الن�سف 

الفل�سطينية يف املية ومّية وعني احللوة اإىل مقتل 13 مدنياًّا على الأقل وجرح 90 مدنًيا اآخرين، من بينهم 
م�سعفون يف ال�سليب الأحمر اللبناين.411

يف منطقة اإقليم اخلّروب املجاورة (جمموعة من البلدات املختلطة بني ال�سّنة والكاثوليك) �سحبت القوات اللبنانية 

مقاتليها الـ400 يف اأواخر ني�سان واأوائل اأيار/مايو 1985. فهاجمت ميلي�سيا احلزب التقدمي ال�سرتاكي ومعها 

الهجوم، وقعت حوادث قتل جماعي  املنطقة و�سيطروا عليها. ويف خالل  اأمل  النا�رصّيون وم�سّلحو حركة 

بحّق امل�سيحّيني.

400   حروب الآلهة، �ش. 30.

401   ال�سّحار هي املنطقة التي تربط الأجزاء ال�ساحلية يف جنوب ال�سوف مبدينة �سيدا.

402   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre

403   املرجع نف�سه.

.Salma Husseini in Les Cahiers de l’Orient, 1993-1994 404   املرجع نف�سه، الذي يذكر

405   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

406   تاأّلف اللواء ال�ساد�ش ب�سكل رئي�سي من اجلنود اللبنانيني ال�سيعة.

407   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

408   حروب الآلهة، �ش. 184.

409   املرجع نف�سه.

410   جريدة النهار، 1985/4/4.

411   جريدة النهار، 1985/4/23.
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 • 24 ني�سان/اأبريل 1985: هرب حواىل 1،000 مدين من اجلّية بحًرا يف تلك الليلة؛ واأقّلت باخرة 500	
�سخ�ش اإىل مرفاأ جونيه، فيما حملت الثانية 500 �سخ�ش اآخر اإىل مرفاأ بريوت.412

• احلزب التقّدمي ال�سرتاكي وحلفاوؤهم بلدة درب ال�سيم واأقدموا  25 ني�سان/اأبريل 1985: ق�سف م�سّلحو	

يف ما بعد على نهب منازلها واإحراقها. وكان ال�سكان قد هربوا اإىل البلدات املجاورة.413 

 • 26 ني�سان/اأبريل -4 اأيار/مايو 1985: ُقتل امل�سيحّيون ل �سيما يف اجلّية (90)، وعلمان (21)، ويف 13	

بلدة اأخرى على الأقل. وناهز جمموع عدد ال�سحايا من املدنيني 414.217 وقد ُقتل الأطفال والن�ساء 

وال�سيوخ بال�سكاكني والفوؤو�ش وتعّر�ست جثثهم للتنكيل، كما ُجرح اأكرث من 100 �سخ�ش اآخر، ف�ساًل 
عن عدد غري حمّدد من املفقودين.415

وب ومنطقة �سيدا اإىل الأجزاء ال�رصقية  ّ • 4 اأيار/مايو 1985: ُهّجر حواىل 1،200 لجئ من اإقليم اخلر	

اإىل  بالإ�سافة  بلدة.  فقد ترك حواىل 100،000 �سخ�ش حواىل 86  اإىل جونيه.  �سيما  البالد، ل  من 

القتل وتدمري املنازل واملوؤ�س�سات والتهجري الق�رصي، قامت امليلي�سيات بتدني�ش املقابر يف بلدات اجلّية، 
وجمدلونا، واجلميلية، وب�رصي يف اإقليم اخلروب.416

3.2 احلروب يف طرابل�س

يف خالل العام 1983، �سهدت طرابل�ش قتاًل بني اجلي�ش ال�سوري وحليفيه، الفل�سطيني (فتح النتفا�سة واجلبهة 

القومي  ال�سوري  واحلزب  العربية،  الردع  (قوات  واللبناين  العامة)،  القيادة  فل�سطني-  لتحرير  الدميقراطية 

فيهم  (مبا  اللبنانّيني  وحلفائها  الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة  جهة،  من  اللبناين)  ال�سيوعي  واحلزب  الجتماعي 

حزب التوحيد الإ�سالمي، وحركة املقاومة ال�سعبية والبعث العراقي) من جهة اأخرى.417 وقد ا�سُتخدمت قذائف 

ال�سواريخ واملدفعية يف ق�سف املناطق املكتّظة بال�سّكان، ل �سيما عند اخلطوط الأمامية جلبل حم�سن وباب التبانة 

والقّبة418 ما اأّدى اإىل عدد كبري من الإ�سابات. ويف 16 اأيلول/�سبتمرب 1983، عاد يا�رص عرفات اإىل طرابل�ش، 
وتوىّل قيادة مقاتلي منظمة التحرير الفل�سطينية املتمركزين يف املدينة.419

بعل حم�سن-القّبة-  • 3 كانون الثاين/يناير 1983: اأدى الق�سف العنيف املرّكز على الأحياء ال�سكنّية يف 	
باب التّبانة اإىل مقتل 17 مدنياًّا، ق�سى عدد منهم يف املالجئ حتت الأر�ش؛ وُجرح 30 مدنًيا اآخر.420

• جريًحا يف اأقّل  6 كانون الثاين/يناير 1983: يوم اآخر من القتال العنيف كانت ح�سيلته 20 قتيال و35	

اجلثث  ل�سحب  القتال  مناطق  الإنقاذ دخول  املدين وفرق  الدفاع  عنا�رص  على  وتعّذر  �ساعة.  من 24 
واجلرحى.421

 • 16 حزيران/يونيو 1983: فتحت جمموعة م�سّلحة النار على �سيارات مدنية تدخل طرابل�ش، فُقتل 16	
مدنياًّا وُجرح ثمانية اآخرون.422

ا اآخر لدى خروجهم من اأحد اجلوامع بعد  �سخ�سً • ا وُجرح 40 	 5 اآب/اأغ�سط�ش 1983: ُقتل 20 �سخ�سً

�سالة اجلمعة، وذلك بوا�سطة قنبلة زنتها 100 كلغ من الـ“تي. اأن. تي” وقذائف من عيار 122 و155 
ملم.423

412   جريدة النهار، 1985/4/29.

413   جريدة النهار، 1985/4/26.

414   Mémoires en Conflit dans le Liban d’Après-Guerre.

415  حروب الآلهة، �ش. 200.

416  املرجع نف�سه، �ش. 194.

417   حركة التوحيد الإ�سالمي، بزعامة ال�سيخ ال�سني �سعيد �سعبان واملقاومة ال�سعبية بزعامة خليل عكاوي، ومقّرهما طرابل�ش.

418   جريدة النهار، 1983/1/3.

Coexistence in Wartime Lebanon   419، �ش. 294: “ما تال ذلك من اأحداث كان تكراًرا لأحداث 1982 يف بريوت، با�ستثناء اأن 

ال�سوريني ل ال�رصائيليني، كانوا يحا�رصون الفل�سطينيني يف مدينة لبنانية كبرية”.

420   جريدة النهار، 1983/1/4.

421   جريدة النهار، 1983/1/7.

Le Mandat Amine Gemayel, 46 422   جريدة النهار، 1983/6/17؛

423   جريدة ال�سفري، 1983/8/6.
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 • 19 اآب/اأغ�سط�ش 1983: انفجرت قنبلة اأمام م�ست�سفى ومدر�سة، ما اأّدى اإىل مقتل �سخ�ش وجرح 23	

ا اآخر، من بينهم اأفراد من الطاقم الطبي. وت�رّصرت من جّراء النفجار اأق�سام من امل�ست�سفى،  �سخ�سً

بالإ�سافة اإىل 19 مبنى جماور وعدد من ال�سيارات و8 متاجر.

• اأيلول/�سبتمرب 1983: اأقدمت البحرّية ال�سورّية على ح�سار مرفاأي طرابل�ش و�سّكا بعد عودة عرفات.424	

على املدينة واحتالل مقّر احلزب ال�سيوعي اللبناين  • 11- 19 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1983: بعد ال�سيطرة 	

وغريه من الأحزاب الي�سارية ( منّظمة العمل ال�سيوعي، وحزب العمل ال�سرتاكي العربي، واحلزب 
ال�سوري القومي الجتماعي،) اأعدم حزب التوحيد الإ�سالمي ما يقارب 100 ي�ساري.425

عمليات  يف  اآخر  ا  �سخ�سً  • 	1،055 وُجرح  �سخ�ش   600 ُقتل   :1983 الثاين/نوفمرب  ت�رصين   18  -3
الق�سف؛ من بني ال�سحايا مدنيون ومقاتلون.426

الثاين/ اإىل م�ست�سفى اجلمعية، يف �سهر ت�رصين  اأُدخل  الفل�سطيني، فقد  بح�سب طبيب من جمعية الهالل الأحمر 

لبناين  و969   383 بني  ما  طرابل�ش  حرب  بداية  منذ  القتلى  عدد  وُقّدر  م�ساب.427   1،500 وحده،  نوفمرب 
وفل�سطيني، واجلرحى ما بني 1،572 و2،047 جريح.428

يف 19 كانون الأول/دي�سمرب 1983، وبعد �سهرين من الق�سف العنيف جًدا، ا�ست�سلم م�سّلحو منظمة التحرير 

الفل�سطينية. وغادر عرفات و4،000 من م�سّلحيه البالد بحًرا باجتاه تون�ش يف اليوم التايل. وتركوا ذخائرهم 
حللفائهم، ل �سيما عنا�رص التوحيد. وجمدًدا، ُقتل ع�رصات ال�سيوعيني والي�ساريني بعد هذه الأحداث.429

حرب جديدة يف طرابل�س- اأيلول /�سبتمرب 1985

يف خالل اأيلول/�سبتمرب 1985، وقعت طرابل�ش من جديد فري�سة القتال العنيف بني التوحيد الإ�سالمي وجماعات 

كان  الذي  ال�سوري،  اجلي�ش  اإىل  بالإ�سافة  الدميقراطي،430  العربي  واحلزب  الإ�سالمي  اللقاء  �سّكلت  اأخرى 

الثقيلة وقذائف الهاون و�سواريخ ال“غراد” يف تلك الفرتة، ما  يتمركز حول املدينة. وقد ا�سُتخدمت املدفعية 

اأّدى اإىل عدد من الإ�سابات يف �سفوف املدنيني.

ح�سلت يف �سهر متوز/يوليو مناو�سات حمدودة  اأوقعت عدًدا من القتلى.

واإ�سابة  الأقّل  على  ا  • مدنياًّ	  40 مقتل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  اأعلنت   :1985 متوز/يوليو   13

142 بجروح يف القتال الذي دار يف طرابل�ش يف الأيام ال�سابقة بني اللقاء الإ�سالمي واحلزب العربي 
الدميقراطي.431

اآخر؛ وُق�سفت  • 16 اأيلول/�سبتمرب 1985: اأدى الق�سف يف ذلك اليوم اإىل مقتل 30 مدنياًّا وجرح 70 مدنًيا 	

ا اآخر يف خالل نومهم.432  ثكنة للجي�ش اللبناين حيث قتل ع�رصة �سّباط وُجرح 50 جندياًّ

 ” • 16- 17 اأيلول/�سبتمرب 1985: ا�سُتخدمت، يف ق�سف املدينة، املدفعيُة الثقيلة مبا فيها �سواريخ ال“غراد	

وال“اأر. بي. جي” مّدة 40 �ساعة متوا�سلة، ف�سقط 50 قتيال من املدنيني وُجرح 100 مديّن اآخر على 

اأيلول/  19 وبحلول  املدنّيني؛  بني  من  الإ�سابات  املتوا�سل  الق�سف  ح�سد  التالية،  الأيام  ويف  الأقل. 
�سبتمرب ُقّدر عد القتلى بـ60 مدنياًّا واجلرحى بـ240 على الأقل.433

424   Coexistence in Wartime Lebanon, 295.

425   Le Mandat Amine Gemayel, 64. املرجع نف�سه .

426   Le Mandat Amine Gemayel, 68.

427   Israel in Lebanon.

 Le Mandat 428   جريدة النهار، 1983/11/6 تذكر م�سادر ر�سمية لبنانية؛ جريدة النهار، 1983/11/22، تذكر اللجنة الدولية لل�سليب الحمر؛

Le Mandat Amine 31 , Amine Gemayel يتحدث عن 800 قتيل وجريح يف ب�سعة اأ�سابيع، بحلول 9 كانون الثاين/دي�سمرب 1983.

429   Coexistence in Wartime Lebanon, 305-306.

430   حروب الآلهة، �ش.182.

431   جريدة النهار، 1985/7/4.

432   جريدة النهار، 1985/9/17.

433   جريدة النهار، 1985/9/18 و1985/9/20.
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• 20 اأيلول/�سبتمرب 1985: نزح من املدينة حواىل 75،000 من ال�سكان.434	

• 27 اأيلول/�سبتمرب 1985: بلغ عدد القتلى من املدنيني بح�سب التقديرات 124 واجلرحى 550. 435	

�سيارتني  فاأوقفوا  طرابل�ش:  تغادر  وهي  ال�سيارات  يوقفون  م�سّلحون  • كان 	  :1985 اأيلول/�سبتمرب   27

بالقرب من فرن البح�سا�ش، و�سمحوا للن�ساء باخلروج منها، ثم اأخرجوا ع�رصة رجال (من بينهم اأب 

واأبناوؤه الثالثة)، واأجربوهم على ال�سطفاف اأمام حائط واأطلقوا عليهم الر�سا�ش.436 

ال�سهود،  العنف. وبح�سب  من  • الأقّل يف جولة �رص�سة 	 ُقتل  50مقاتاًل على  اأيلول/�سبتمرب 1985:   29

ت امل�ست�سفيات بالقتلى واجلرحى؛ وتعّذر على امل�ست�سفى الإ�سالمي ا�ستقبال املزيد من ال�سحايا.  فقد غ�سّ
واأفادت م�سادر اأمنية عن مقتل 70 مدنياًّا على الأقّل وجرح 100 مديّن اآخر.437

• اأيلول/�سبتمرب 1985: �سقط ما يقّدر ب 400 مدين يف لبنان، من بينهم 300 يف طرابل�ش.438	

طرابل�ش باجتاه اأق�سية الكورة والبرتون  • ا ت�رصين الأول/اأكتوبر 1985: غادر حواىل 55،000 لجئ 	

وزغرتا وعكار. واأر�سلت لهم اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر امل�ساعدات.439 

يف 7 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1985، دخل املدينة ما يقارب ـ20،000 جندي �سوري. وكانت احل�سيلة النهائية 

للحروب املتتالية يف طرابل�ش بني العاَمني 1980 و1985، حني تواجهت اجلماعات الفل�سطينية وحلفاوؤها اللبنانيون 

مع اجلماعات اللبنانية املوالية ل�سوريا بتدّخل من اجلي�ش واملخابرات ال�سورية، 2،295 قتياًل و6،897 جريًحا 
و100،000 مهّجر على الأقل. اأما هوؤلء املهّجرون فبداأوا بالعودة يف ت�رصين الثاين/نوفمرب 1985. 440

3.3 جنوب لبنان والعنف االإ�رصائيلي

يل 
ّ
يف اأيلول/�سبتمرب 1983، ان�سحب اجلي�ش الإ�رصائيلي من بريوت وجبل لبنان، واأقام خًطا اأمامياًّا عند نهر الأو

ارتبط معظمها  التالية، وقعت حوادث خمتلفة،  ال�سنوات  اأيار/مايو 1983. ويف  اّتفاق  لبنان مبوجب  جنوب 

الوطنية  املقاومة  ت�سّكلت جبهة  العام 1982،  اأيار/مايو 2000. ويف  لغاية  ا�ستمّر  الذي  بالحتالل الإ�رصائيلي 

وذلك  العربي،  ال�سرتاكي  العمل  وحزب  ال�سيوعي،  العمل  ومنظمة  اللبناين،  ال�سيوعي  احلزب  من  اللبنانية 

لتنفيذ عمليات �سد اإ�رصائيل. غري اأّن حركة اأمل وب�سكل متزايد حزب الله، وهو جمموعة �سيعية م�سلحة، قادا 

التحّرك الع�سكري �سّد اإ�رصائيل وجي�ش لبنان اجلنوبي املوايل لها. ويف �سياق هذه احلرب الطويلة، ُنقل اآلف 

اللبنانيني والفل�سطينيني اإىل معتقل اأن�سار، فيما اختفى عدد كبري الأ�سخا�ش على اأثر عمليات اعتقال نّفذها اجلي�ش 

ات اللبنانية.441 
ّ
الإ�رصائيلي اأو القو

ا�ستنادًا اإىل تيمور غوك�سيل، وهو الناطق الر�سمي ال�سابق با�سم اليونيفيل ومن كبار امل�ست�سارين يف هذه القوات، 

فقد ات�ّسمت املمار�سات الإ�رصائيلية يف اجلنوب يف العام 1985 بال�سكل الآتي:

“اأطلق الإ�رصائيليون عليها ت�سمية �سيا�سة القب�سة احلديدية. اأما اأنا فاأ�سمّيها اأ�سواأ ما �سهدته من ممار�سات 
ال�سم�ش  اأو م�سجد ويرتكونهم يف  لقد كانوا يجمعون الرجال يف باحة مدر�سة  ة احتالل يف حياتي. 

ّ
لقو

طوال اليوم وي�ستجوبونهم ويذّلونهم ويفّت�سون املنازل”.442 

على مغادرة منازلها، على  • �سباط/فرباير 1983: اأُجربت حواىل 208 عائلة فل�سطينية من منطقة �سيدا 	
ا فل�سطينياًّا.443 اأثر تهديدات ومقتل 15 مدنياًّ

434   جريدة النهار، 1985/9/21.

435   جريدة النهار، 1985/9/19 و1985/9/27.

436   جريدة النهار، 1985/9/28.

437   جريدة النهار،  1985/9/30.

438  حروب الآلهة، �ش. 274

439   جريدة النهار، 1985/10/2.

440   Bilan des Guerres du Liban, 65.

441   Paix et Guerre au Moyen-Orient, 374.

442   اجلزيرة، حرب لبنان، احللقة 12.

443   Le Mandat Amine Gemayel, 96.
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ا على دير قانون يف اجلنوب، وقطعت عنها املياه.  • 14 حزيران/يونيو 1983: فر�ست اإ�رصائيل ح�ساًر	

كما عّززت ح�سارها على معتقل اأن�سار على اأثر متّرد ح�سل يف 6 حزيران/يونيو اأقدم يف خالله بع�ش 

اجلنود على قتل �سجني حاول الفرار.444 

اإخالء  • على 	 م�سلمة  عائلة   12 اللبنانية  القوات  من  قريبون  عنا�رص  اأجرب   :1983 حزيران/يونيو   25
منازلها يف منطقة �سيدا.445

�ساعة. كما  • 28 حزيران/يونيو 1983: دخل اجلي�ش الإ�رصائيلي �سيدا واعتقل �سبعة مدنّيني بظرف 48 	
اأقام حواجز تفتي�ش يف و�سط املدينة ون�رص املدّرعات، ما بّث الذعر يف �سفوف املدنّيني.446

يف ق�ساء �سور، على اعتقال  • 21 كانون الثاين/يناير 1984: اأقدمت وحدة اإ�رصائيلية، يف قرية احللو�سية 	

ال�سيخ عبا�ش حرب واقتادته من منزله. وعندما حاول ال�سكان �سّد خمارج املدينة لقطع الطرق على 
اجلنود، تدّخلت مروحّية اإ�رصائيلية فنقلت الوحدة ومعها ال�سيخ.447

بلدة �ُسحمر ال�سيعية يف جنوب لبنان، على جمع  • 20 اأيلول/�سبتمرب 1984: اأقدم جي�ش لبنان اجلنوبي، يف 	
ال�سكان يف �ساحة البلدة واأطلق النار عليهم، فُقتل 13 مدنياًّا وُجرح 20 مدنًيًا اآخر.448

على  اجلّية،  مرفاأ  يف  • تر�سو 	 كانت  مدنية  باخرٌة  للق�سف  تعّر�ست   :1984 الأول/دي�سمرب  كانون   31
ا اآخر.449 ال�ساطئ اجلنوبي بني بريوت و�سيدا، ما اأّدى اإىل مقتل �سخ�سني وجرح 20 �سخ�سً

اخلط  كان  لبنان، حيث  الزرارّية يف جنوب  • بلدة 	 الإ�رصائيلي  اجلي�ش  هاجم  اآذار/مار�ش 1985:   11

الأمامي ومركز اجلي�ش اللبناين. واجتاح اجلي�ش الإ�رصائيلي البلدة لع�رص �ساعات وقتل 21 من �سكانها 

اللبناين 21 جّثة واأجلى 22  التايل، �سحب ال�سليب الأحمر  اآخر. ويف اليوم  على الأقل واعتقل عدًدا 

جريًحا.450 

اإ�رصائيلية على القواعد الفل�سطينية يف مغدو�سة، جنوب لبنان،  • 12 كانون الثاين/يناير 1987: اأدت غارة 	
اإىل مقتل مدنّيني اثنني وجرح ت�سعة اآخرين وتدمري مركز ال�رصطة.451

مواقع جلي�ش لبنان اجلنوبي يف جزين، رّد اجلي�ش  • 31 اأيار/مايو 1987: على اأثر هجوم تعّر�ست له 	

اأربعة  مقتل  اإىل  اأّدى  ما  الغربي،  والبقاع  لبنان  بلدة يف جنوب  بق�سف عنيف طاول 21  الإ�رصائيلي 
مدنّيني على الأقل وجرح 24 مدنًيا اآخر.452

• يف جنوب لبنان  5 اأيلول/�سبتمرب 1987: اأدت غارة اإ�رصائيلية على خمّيم عني احللوة القريب من �سيدا	

ا اآخر.453  ا وجرح 70 �سخ�سً اإىل مقتل 39 �سخ�سً

• الغارات  3 كانون الثاين/يناير 1988: رًدا على عملية يف كريات �سمونة، اأطلقت اإ�رصائيل �سل�سلة من	

البحرية واجلوية على الأحياء ال�سكنية اللبنانية والفل�سطينية يف خمّيم عني احللوة ومنطقة اإقليم اخلّروب 

جنوب لبنان. فا�ستهدفت الغارة الأوىل مكتًبا �سابًقا لفتح النتفا�سة فيما ا�ستهدفت ثالث غارات اأخرى 

مكاتب لكتيبة ال�سهداء يف اإقليم اخلّروب وللجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني- القيادة العامة يف بلدَتي 

ا اآخر، من بينهم  ا على الأقل وجرح 15 �سخ�سً اجلّية وبرجا. وقد اأدت الغارات اإىل مقتل 25 �سخ�سً

ن�ساء واأطفال.454 

444   جريدة النهار، 1983/6/15.

.445  Le Mandat Amine Gemayel, 96.

446   جريدة النهار، 1983/6/29.

.Pity the Nation, 559 447   جريدة النهار، 1984/1/22؛

.Le Mandat Amine Gemayel, 104   448

449   جريدة النهار، 1984/12/31.

450   جريدة النهار، 1985/3/11 و1985/3/12.

451   جريدة النهار، 1987/1/13.

452   جريدة النهار، 1987/6/1.

. L’Orient le-Jour, 6/9/1987 453   جريدة النهار، 1987/9/6؛

.Le Mandat Amine Gemayel, 259 454   جريدة النهار، 1988/1/4؛
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• �سل�سلة من الغارات على مناطق مدنية لبنانية وفل�سطينية  21 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1988: نّفذت اإ�رصائيل	

وعلى مواقع ع�سكرية لفتح وحزب الله يف �سيدا واإقليم التّفاح والبقاع الغربي، ما اأّدى اإىل مقتل �ستة 

ا اآخر على الأقل.455  اأ�سخا�ش وجرح 20 �سخ�سً

• م�ستهدًفا خمّيم املّية  ل/اأكتوبر 1988: نّفذ اجلي�ش الإ�رصائيلي غارتني جويتني اإ�سافيَتني	
ّ
26 ت�رصين الأو

ا  ا على الأقّل وجرح 41 �سخ�سً ومية يف �سيدا جنوب لبنان، وبلدة الناعمة، ما اأّدى اإىل مقتل 15 �سخ�سً

اآخر.456 

التي  املناطق  خارج  ع�سكرية  هجمات  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  نّفذ  اجلنوب،  يف  الع�سكرية  العملّيات  اإىل  بالإ�سافة 

يحتلها، ل �سّيما يف �سمال لبنان والبقاع:

• عدد غري حمّدد من  وُفقد	 الع�رصات  الأقّل وُجرح  ا على  �سخ�سً ُقتل 97  الثاين/يناير 1984:  4 كانون 

يف  بعلبك  على  اإ�رصائيل  �سّنتها  جوية  غارة  نتيجة  ج�سيمة  اأ�رصاٌر  باملمتلكات  حلقت  كما  الأ�سخا�ش، 
البقاع.457

• اآخر يف غارة  ا	 28 اآب/اأغ�سط�ش 1984: ُقتل 40 فل�سطينياًّا، بني مدنّيني ومقاتلني، وُجرح 25 �سخ�سً
اإ�رصائيلية طاولت قاعدة فل�سطينّية بني تعنايل وبّر اليا�ش يف البقاع.458

�سمال  البارد يف   • البّداوي ونهر	 ا�ستهدفت خميَمي  اإ�رصائيلية  اأّدت غارة جوية  10 متوز/يوليو 1985: 

ا اآخر، غالبيتهم من املدنيني اللبنانيني والفل�سطينّيني.459  ا وجرح 87 �سخ�سً لبنان اإىل مقتل 22 �سخ�سً

• مواقع احلزب ال�سوري القومي الجتماعي يف البقاع  3 متوز/يوليو 1987: اأّدت غارة اإ�رصائيلية على	

الغربي اإىل جرح 13 مدنياًّا، من بينهم ن�ساء واأطفال، كما دّمرت �سبعة منازل تدمرًيا جزئًيا واأحلقت 
اأ�رصاًرا باملحال واملنازل املجاورة.460

3.4 النزاعات املتعّددة يف بريوت الكربى

اآذار/مار�ش 1984   قبل حرب املخّيمات وخاللها، كانت بريوت الكربى م�رصًحا لنزاعات �سّتى عديدة. ففي 

من  جديدة  جولت  اأثر  على  اإ�رصائيل،  مع   1983 اأيار/مايو   13 اتفاق  اجلمّيل  اأمني  اللبناين  الرئي�ش  األغى 

املحادثات يف جنيف يف اأواخر ت�رصين الأول/اأكتوبر واأوائل ت�رصين الثاين/نوفمرب 1983، ويف لوزان يف اآذار/

مار�ش1984. واأعاد اجلي�ش ال�سوري اإحكام �سيطرته على معظم املناطق اللبنانية (ل �سّيما يف ال�سمال، والبقاع 

وبريوت الغربية) يف العام 1985. وبني العاَمني 1983 و1988 وقعت مواجهات م�ستمرة بني القوات اللبنانية 

(التي �سهدت بدورها �رصاًعا داخلًيا �رص�ًسا على ال�سلطة) واجلي�ش اللبناين من جهة، واجلي�ش ال�سوري وحلفائه 

لل�سيطرة على بريوت  ف�ساًل عن ذلك، وقعت �سدامات بني جمموعات خمتلفة يف حماولة  اأخرى.  من جهة 

الغربية و�سواحيها، ل �سيما بني حركة اأمل واجلماعات املن�سوية اإىل القوات امل�سرتكة، ومنها على �سبيل املثال، 

املرابطون واحلزب التقدمي ال�سرتاكي. 

لت حركة اأمل واحلزب التقدمي ال�سرتاكي اإىل وقف لإطالق النار.  يف 24 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1985، تو�سّ

وبعد �سهر، اأُبرم اّتفاق ثالثي يف دم�سق بني القوات اللبنانية وحركة اأمل واحلزب التقدمي ال�سرتاكي لو�سع 

حّد للحرب الدائرة يف ما بينها.461 

غري اأّن القتال الدائر يف بريوت و�سواحيها بني اجلي�ش ال�سوري وحلفائه يف بريوت الغربية، والقوات اللبنانية 

واجلي�ش اللبناين، اأّدى اإىل ق�سف مرّكز للمناطق ال�سكنية بني بريوت ال�رصقية وبريوت الغربية، كما يف ال�سوف 

و�سواحي العا�سمة ال�رصقية وال�سمالية ال�رصقية واجلنوبية. 

455   جريدة النهار، 1988/10/22.

456   جريدة النهار، 1988/10/27.

457   جريدة النهار 1984/1/5 و1984/1/6.

.Le Mandat Amine Gemayel, 103   458

459   جريدة النهار، 1985/7/11.

460   جريدة النهار، 1987/7/4.

461   جريدة النهار، 1985/12/29.
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مي ال�سرتاكي لبريوت ال�رصقية و�سواحيها، مبا فيها  ّ • 10 اآب/اأغ�سط�ش 1983: اأدى ق�سف احلزب التقد	
الريزة واجلمهور واملكّل�ش وبعبدا واملن�سورية، اإىل مقتل 12 مدنياًّا وجرح 25 مدنًيا اآخر.462

مع  مواجهاته  يف  الثقيلة  باملدفعية  الق�سف  اللبناين  اجلي�ش   • ا�ستخدم	  :1983 الأول/دي�سمرب  كانون   26

امليلي�سيات ال�سيعية يف �ساحية بريوت اجلنوبية، ما اأدى اإىل مقتل 40 وجرح 150. 463 

 ّ • يقل	 كان  فيما  نار  لإطالق  بعبدا  الأنطونّية يف  مدر�سة  با�ش  تعّر�ش  الثاين/يناير 1984:  كانون   13
التالميذ من منطقة كفر�سيما. فُقتل ال�سائق وُجرح ما بني ثالثة و15 تلميًذا.464

 • 16 كانون الثاين/يناير 1984: تعّر�ست بريوت الكربى، واملنت، وك�رصوان، وعاليه وال�سوف اإىل	

ق�سف عنيف مّدة 12 �ساعة، وا�ستهدف الق�سف املدار�ش، واأدى اإىل مقتل عدد من التالميذ. وقد بلغ 

جمموع القتلى من املدنّيني 22 فيما ُجرح اأكرث من 75 يف ذلك اليوم.465 

 ، • 20 كانون الثاين/يناير 1984: يوم اآخر من الق�سف العنيف واملرّكز اّلذي ا�ستهدف بريوت الكربى	
واملنت، وك�رصوان، وعاليه، وال�سوف. فُقتل ع�رصة مدنّيني على الأقّل وُجرح 38 مدنًيا اآخر.466

تلك  �سّتة عّمال هنود يف  تل  ُ • فق	 قذيفة على م�سنع يف كفر�سيما،  �سقطت  الثاين/يناير 1984:  21 كانون 

الليلة.467 

ر 
ّ
• وم�سّلحي حركة اأمل ما لبث اأن تطو اأوائل �سباط/فرباير 1984: ح�سل تبادل نار بني اجلي�ش اللبناين	

اإىل ق�سف بقذائف الهاون يف املنت، وال�سوف، وعاليه وك�رصوان. فُقتل 50 مدنياًّا على الأقّل وُجرح 

200 مديّن اآخر اأثناء عمليات الق�سف.468 

ال�سوفية  واملناطق  بريوت  �سواحي  من  مدين   • 	8،000 حواىل  هرب   :1984 �سباط/فرباير  منت�سف 

ال�ساحلّية باجّتاه اجلنوب.469 

 • 14 اأيار/مايو 1984: اأّدى الق�سف املدفعي للمناطق ال�سكنية اإىل �سقوط قذيفة يف ملعب اإحدى املدار�ش	

اأولد  اآخر، من بينهم خم�سة  ا  الثانية ع�رصة من عمره وُجرح 23 �سخ�سً يف الأ�رصفية، فُقتل تلميذ يف 

ُبرتت اأقدامهم.470 

بريوت  يف  اآخر  ا  ً • �سخ�س	  390 وجرح  ا  �سخ�سً  55 مقتل  اإىل  الق�سف  اأّدى   :1984 اأيار/مايو   19  -1
الكربى.471

• خلطوط اجلبهات،  11 حزيران/يونيو 1984: يف خالل يوم من الق�سف املرّكز على املناطق املتاخمة	
ُقتل ما بني 81 و90 مدنياًّا وُجرح ما بني 220 و353 مدنًيا اآخر.472

، وبعبدا، واحلازمية، والفيا�سية،  • 1 كانون الثاين/يناير 1985: تعّر�ست مناطق كفر�سيما، واحلدث	

مري،  وبيت  وبرمانا،  واجلديدة،  والأ�رصفية،  والدكوانة،  الفيل،  و�سن  وعاريا،  والريزة، 

واملن�سورية، وعجلتون، وبلونة، والقليعات، وعاليه وخلده، لق�سف عنيف، ما اأّدى اإىل مقتل عدد 
غري حمّدد من الأ�سخا�ش.473

.Le Mandat Amine  Gemayel, 55   462

463   املرجع نف�سه، �ش. 74.

.Le Mandat Amine Gemayel, 81 464   جريدة النهار، 1984/1/14؛

465   جريدة النهار، 1984/1/17.

466   جريدة النهار، 1984/1/21.

467   جريدة النهار، 1984/1/24.

468   جريدة النهار، 1984/2/2 و1984/2/4.

469   جريدة النهار، 1984/2/18.

.Le Mandat Amine Gemayel, 93   470

471   املرجع نف�سه، �ش. 92.

.Le Mandat Amine Gemayel, 97 ;1984/6/12 ,L’Orient-le Jour   472

473   جريدة النهار، 1985/1/3.
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• للق�سف بريوت ال�رصقية، ل �سّيما حميط الأ�رصفية واحلدث  الثاين/يناير 1985: تعّر�ست	 24 كانون 

من  عدد  فُقتل  �سباًحا،  والثامنة  ال�سابعة  بني  املدار�ش  بع�ش  على  القذائف  و�سقطت  الرّمانة.  وعني 

الأهايل والتالميذ.474 

الغربية،  وبريوت  ال�رصقية   • بريوت	 بني  القتال  من  جديدة  موجة  اندلعت   :1985 ني�سان/اأبريل   30

املناطق  على  القذائف  فانهالت  املدفعي  الق�سف  الطرفان  وتبادل  اجلبهات.  خطوط  على  وترّكزت 

العا�سمة. وبحلول منت�سف  اإقفال املدار�ش والطرقات بني �سطري  اإىل  اأدى  ال�سكنية يف اجلانبني، ما 

اأيار/مايو كان 40 مدنًيا قد ُقتلوا وُجرح اأكرث من 160 مدنًيا اآخر.475 

وال�سواريخ  الهاون  قذائف   • مئات	 اأطلقت  �سباًحا،  واخلام�سة  الواحدة  بني   :1985 اآب/اأغ�سط�ش   12

واملنت  واجلنوبية  ال�سمالية  �ساحيَتيها  على  كما  العا�سمة،  �سطري  على  املدى  واملتو�سطة  الطويلة 

ا اآخر.476  وك�رصوان؛ فُقتل ثمانية اأ�سخا�ش وُجرح 55 �سخ�سً

• بالإ�سافة اإىل جبيل، والبرتون  20 اآب/اأغ�سط�ش 1985: تعّر�ش �سطرا العا�سمة لق�سف عنيف ومرّكز	
يف �سمال لبنان. فُقتل يف ذلك اليوم 31 مدنًيا وُجرح 121 مدنًيا اآخر على الأقل.477

واملنت  بريوت،  من  �سكنية  واأحياء  بلدة   • 	190- ليطال  الق�سف  توا�سل   :1985 اآب/اأغ�سط�ش   21

مطار  ُق�سف  كما  اآخر.  مدنًيا   96 وجرح  مدنًيا   26 مقتل  اإىل  اأدى  ما  وجبيل،  وعاليه  وك�رصوان، 
بريوت وُدّمرت طائرتان جتاريتان.478

بلدات  • 28 اأيلول/�سبتمرب 1985: تعّر�ست بريوت ب�سطَريها ال�رصقي والغربي، و�ساحيتها اجلنوبية كما 	

الدفاع، لق�سف  الرئا�سي واملطار ووزارة  الق�رص  اإىل  ال�سمايل واجلنوبي وك�رصوان، بالإ�سافة  املنت 

عنيف ومرّكز مدة �سّت �ساعات. فُقتل 32 مدنًيا على الأقل وُجرح 87 مدنًيا اآخر. كما اأحلق الق�سف 

اأ�رصاًرا ج�سيمة بالبنى التحتية املدنية، فاأُقفل املعرب ما بني بريوت ال�رصقية والغربية، كما اأُقفل املطار ومّت 

حتويل م�سار الطائرات اإىل مطار لرنكا يف قرب�ش.479 

يف البقاع:

اأ�سخا�ش  • اأوائل �سباط/فرباير 1984: ق�سف اجلي�ش ال�سوري مدينة زحلة لثالثة اأيام متوا�سلة فُقتل �سبعة 	
على الأقل.480

الثاين/نوفمرب 1985،  نهاية ت�رصين  لغاية  املختلفة  امليلي�سيات  الداخلي بني  القتتال  ا�ستمّر  الغربية،  يف بريوت 

و�سهد جولت من الق�سف املرّكز وال�سديد.

مقتل اأربعة  • 21 كانون الثاين/يناير 1985: اأدى القتتال بني اأمل واملرابطون يف �سربا وبريوت اإىل 	

مدنّيني، من بينهم طفالن، وجرح 11 مدنًيا اآخر.481 

بني اأمل واملرابطون ال�سكان على التزام املالجئ ليومني  • 18 ني�سان/اأبريل 1985: اأجرب القتال العنيف 	

ال�سحافة  لوكالة  طبية  م�سادر  بح�سب  اآخر  مدنًيا   167 وُجرح  الأقل  على  مدنًيا   35 وُقتل  كاملني. 

الفرن�سية.482 

واحلزب التقدمي ال�سرتاكي اإىل اإقفال  • 1 متوز/يوليو 1985: اأدت معركة دامت ثماين �ساعات بني اأمل 	
املكاتب واملدار�ش واجلامعات وامل�سارف. وُقتل �ستة مدنّيني وُجرح 29 مدنًيا اآخر.483

474   حروب الآلهة، �ش. 156.

475   جريدة النهار، 1985/5/16. 

476    جريدة النهار، 1985/8/13،

477   جريدة النهار، 1985/8/21.

478   جريدة النهار، 1985/8/22.

479   جريدة النهار، 1985/9/29.

480   جريدة النهار، 1984/2/2 و1984/2/4.

481   جريدة النهار، 1985/1/22.

482   جريدة النهار، 1985/4/19.

483   جريدة النهار، 2012/7/2.
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ثالثة اآخرون لدى �سقوط قذيفة يف حرم اجلامعة الأمريكية  • 5 اآب/اأغ�سط�ش 1985: ُقتل طالب وُجرح 	

يف بريوت.484 

واحلزب  اأمل  بني  الغربية  بريوت  يف  العنيفة  • املعارك 	 اأدت   :1985 الثاين/نوفمرب  ت�رصين   22  -21

التقدمي ال�سرتاكي اإىل مقتل 53 مدنياًّا وجرح 225 مدنًيًا اآخر485. كما اختطف اجلانبان يف ذلك اليوم 
اأكرث من 400 �سخ�ش.486

3.5 حرب املخّيمات

كانت حرب املخّيمات مبثابة نزاع على ال�سيطرة على بريوت الغربية وقد اُعتربت امتداًدا للنزاع ال�سيا�سي بني 

الثاين/يناير 1988.  اأيار/مايو 1985 وكانون  اندلعت بني  الفل�سطينية. وقد  التحرير  �سوريا ومنظمة  كل من 

وامتّدت املعارك اإىل �ساحية بريوت اجلنوبية، كما اإىل جنوب البالد، حيث ُترجمت معارك �سارية بني حركة 

اأمل ال�سيعية املدعومة من �سوريا، وعلى راأ�سها نبيه بري، والف�سائل الفل�سطينية املختلفة، من بينها اجلبهة ال�سعبية 

لتحرير فل�سطني ومنظمة التحرير الفل�سطينية، اللتني عادتا اإىل املخيمات يف بريوت و�سيدا. وكانت املواجهات 

الأوىل قد وقعت يف �سهَري حزيران/يونيو ومتوز/يوليو من العام 487.1984 ويف العام 1985، ومع جالء 

اجلي�ش الإ�رصائيلي من بلدات يف �سور والنبطية، ب�سطت حركة اأمل �سيطرتها واّتخذت لها مواقع حول املخيمات 

الفل�سطينية يف الرا�سدية والب�ّش.488 

على  ح�ساًرا  اللبناين،  اجلي�ش  يف  ال�ساد�ش  اللواء  من  بدعم  اأمل،  م�سّلحو  فر�ش   ،1985 اأيار/مايو   19 يف 

ر يف  املخّيمات الفل�سطينية يف �سربا و�ساتيال وبرج الرباجنة. وبحلول اأوائل حزيران/يونيو، كان املخّيم قد ُدمِّ

اأمل  الفل�سطينية �سمن منطقة �سّيقة، فيما عزلت حركة  اأما يف �ساتيال، فحو�رص مقاتلو منظمة التحرير  �سربا؛ 

املتمركزون يف  الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  م�سّلحو  الرباجنة.489 وعمد  برج 

ال�سوف اإىل ق�سف �سواحي بريوت اجلنوبية، حيث تتواجد معظم مراكز حركة اأمل.

. وبحلول نهاية ال�سهر، كان عدد  القتلى قد تراوح  • 20 اأيار/مايو 1985: ا�ستمّرت املعارك 21 �ساعة	

بني 76490 و96491 فيما بلغ عدد اجلرحى 630، كح�سيلة للقتال يف برج الرباجنة و�ساتيال. وكان يف 

عداد القتلى �سجناء اأُعدموا باإجراءات موجزة، ومدنّيون فل�سطينيون و�سحايا الق�سف املدفعي.

، اأقدم عنا�رصها على اإعدام  • اأوائل حزيران/يونيو 1985: مع اجتياح مقاتلي اأمل خميَمي �سربا و�ساتيال	
العديد من الأ�رصى الفل�سطينيني باإجراءات موجزة.492

• 17 حزيران/يونيو 1985: ُقتل 120 مدنًيا على الأقل وجرح مئات اآخرون.493	

• واملناطق املجاورة منذ  8 اأيلول/�سبتمرب 1985: اأدى القتال بني اأمل وامليلي�سيات الفل�سطينّية يف برج الرباجنة	

ا اآخر، بح�سب وكالة الأ�سو�سيتيد بري�ش.494  ا وجرح 183 �سخ�سً بداية اأيلول/�سبتمرب اإىل مقتل 42 �سخ�سً

 • 13 كانون الأول/دي�سمرب 1986: اأّدى ق�سف ميلي�سيا اأمل ملخّيَمي �ساتيال وبرج الرباجنة اإىل مقتل 20	

ا اآخر. وبح�سب التقارير ال�سحفية فقد دّمرت اأمل 90% من خمّيم �ساتيال. وقام  ا وجرح 70 �سخ�سً �سخ�سً

م�سّلحو اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني ومنظمة التحرير الفل�سطينية املتمركزون يف عاليه بق�سف �ساحية 

ا اآخر.495  ا وجرح 70 �سخ�سً بريوت اجلنوبية، ما اأدى اإىل مقتل 20 �سخ�سً

484   جريدة النهار، 1985/8/12.

485   جريدة النهار، 1985/11/25؛ جريدة ال�سفري، 1985/11/24.

.Coexistence in Wartime Lebanon, 305   486

487   �سّنو، حرب لبنان، �ش. 410.

.MERIP reports, June 1985, No. 133, 6   488

.Coexistence in Wartime Lebanon, 305   489

490  �سّنو، حرب لبنان، �ش. 410.

.Le Mandat Amine Gemayel, 134   491

. MERIP reports, June 1985, No. 133, 7 492   �سّنو، حرب لبنان، �ش. 410؛

493   جريدة النهار، 1985/5/22 و1985/6/18.

494   جريدة النهار، 1985/9/9؛ حرب لبنان، �ش. 236. 

.L’Orient-le Jour, L’Orient-le Jour, 14/12/1985   495
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الر�سيدية يف �سور، وبرج  يف 31 كانون الأول/دي�سمرب 1986، ح�سلت مناو�سات حمدودة حول خميمات 

الرباجنة و�ساتيال يف بريوت.

ّما �ساتيال وبرج الرباجنة،  • اأوائل �سباط/فرباير 1987: ازدادت خطورة حرب املخّيمات، فا�سُتهدف خمي	

اأ�سخا�ش  ُقتل ع�رصة  �سباط/فرباير  اإىل مناطق خمتلفة من �ساحية بريوت اجلنوبية. ويف 7  بالإ�سافة 
ا اآخر على الأقل.496 وُجرح 65 �سخ�سً

 • ا اآخر، من بينهم عدد من املدنّيني.497	 ا وُجرح 13 �سخ�سً 8 �سباط/فرباير 1987: ُقتل 15 �سخ�سً

اللبناين مواقعهم، وقام  ال�ساد�ش يف اجلي�ش  اللواء  اأمل وعنا�رص  اأخلى م�سّلحو  الثاين/يناير 1988:  20 كانون 

اجلي�ش ال�سوري بالنت�سار على مقربة من �ساتيال وبرج الرباجنة، كجزء من خطة اأحادية اجلانب و�سعها زعيم 

اأمل نبيه بّري لإنهاء حرب املخّيمات.498 

• الأحياء ال�سكنية يف احلدث وبعبدا واحلازمية جلولة من الق�سف  8 كانون الثاين/يناير 1987: تعّر�ست	

املرّكز كانت ح�سيلتها مقتل �سبعة مدنّيني على الأقل وجرح 41 مدنًيا اآخر.499 

ال�سيوعي   • واحلزب	 اأمل  بني  الغربية  بريوت  يف  الدائر  القتال  اّت�سم   :1987 �سباط/فرباير   20  -16

مبوؤازرة احلزب التقدمي ال�سرتاكي بال�رصاوة. وذكرت التقارير مقتل 200 �سخ�ش وجرح اأكرث من 

ا اآخر من املدنيني واملقاتلني.500  450 �سخ�سً

�سيدا  يف  فتح  ومقاتلي  النا�رصي  ال�سعبي  التنظيم   • بني	 القتال  اندلع   :1987 الثاين/نوفمرب  ت�رصين   16

واملناطق املحيطة بعني احللوة واملية ومية جنوب لبنان. وكانت احل�سيلة �ستة قتلى و44 جريًحا على 
الأقل من املقاتلني واملدنّيني.501

3.6 االغتياالت امل�ستهدفة وال�سيارات املفخخة واأعمال اخلطف

كما يف الف�سل ال�سابق، ترّكز الفقرة التالية على الغتيالت امل�ستهدفة والعتداءات بال�سيارات املفّخخة واأعمال 

اخلطف، وعلى اأ�سكال العنف كافة التي اأّثرت يف احلياة اليومّية للبنانّيني. 

وهي تت�سّمن لئحة غري �ساملة باأخطر العتداءات املرتكبة بني العامني 1983 و1988. 502 

االعتداءات امل�ستهدفة

باحة ال�سفارة  • 18 ني�سان/اأبريل 1983: اقتحمت �ساحنة مفّخخة بـ150 كلغ من مادة الـ“تي. اأن. تي” 	

الأمريكية حيث انفجرت. وكانت ح�سيلة هذا الهجوم النتحاري 63 قتيال، من بينهم روبرت اإميز، 
رئي�ش ال“�سي. اأي. اآي” لل�رصق الأو�سط، واأكرث من 100 جريح.503

 
ّ
التي كانت ت�سم • 23 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1983: ا�ستهدفت عملية انتحارية يف بريوت ثكنة “املارينز” 	

حينها ما يناهز 300 عن�رص. وقد بلغت قوة املتفّجرة ما بني 6،800 اإىل 9،500 كلغ من الـ“تي اأن. 

ت متفّجرة ثانية 
ّ
تي”، فُقتل 241 عن�رًصا من ال“مارينز”. وبعد ع�رصين ثانية من النفجار الأول، دو

وقتلت 58 مظلًيا فرن�سًيا يف فوج املظلّيني التابع ل�سالح املدفعية البحرية (دراكار)، بالإ�سافة اإىل امراأة 
واأولدها الثالثة يف اأحد املباين املجاورة.504

496   جريدة النهار، 1987/2/8.

497   جريدة النهار، 1987/2/9.

498   جريدة النهار، 1988/1/21.

499   جريدة النهار، 1987/1/9.

500   جريدة النهار، 1987/2/21.

501   جريدة النهار، 1987/11/17.

.www.memoryatwork.org 502   لالئحة �ساملة بالتفجريات بال�سيارات املفخخة ولالغتيالت امل�ستهدفة، اأنظر

503   اأنا ال�سحية واجلالد اأنا، �ش. 293؛ جريدة النهار، جريدة ال�سفري، 1983/4/19 و1983/4/22.

Beware of Small States   504, 194;  ال�سفري، 1983/10/24 .
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الدين يف منزله يف بريوت  • 1 كانون الأول/دي�سمرب 1983: اغتيل ال�سيخ والقا�سي الدرزي حليم تقي 	
الغربية.505

رمًيا  • كري، 	 مالكومل  بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  رئي�ش  اغتيل   :1984 الثاين/يناير  كانون   18

بالر�سا�ش يف حرم اجلامعة، واأعلنت منّظمة اجلهاد الإ�سالمي م�سوؤوليتها عن الغتيال.506 

 • �سباط/فرباير 1984: اغتيل ال�سيخ راغب حرب رمًيا بالر�سا�ش يف منزله يف جب�سيت، جنوب لبنان.507	

ة بزنة 
ّ
جّراء عبو • ا اآخر 	 9 اأيلول/�سبتمرب 1984: ُقتل اأربعة مدنّيني، من بينهم امراأة، وُجرح 27 �سخ�سً

الرو�سة يف بريوت  رت عن بعد يف منطقة  �سيارة وُفجِّ اأن. تي” و�سعت داخل  الـ“تي.  75 كلغ من 

ح�سن  املفتي  ملقابلة  طريقه  يف  وهو  احل�ّش  �سليم  احلكومة  رئي�ش  موكب  املتفجرة  وا�ستهدفت  الغربية. 

خالد.508 

املقّر اجلديد لل�سفارة الأمريكية يف عوكر، جبل  • 20 اأيلول/�سبتمرب 1984: اأّدى تفجري انتحاري ا�ستهدف 	

لبنان، اإىل مقتل ثمانية اأ�سخا�ش على الأقل وجرح ما بني 50 و100 �سخ�ش اآخر، من بينهم ال�سفريان 
الأمريكي والربيطاين. واأعلنت منظمة اجلهاد الإ�سالمي م�سوؤوليتها عن العملية.509

الطويل يف  الدرزي خليل  ال�سيخ  اغتيال  اأربعة م�سّلحني على  • اأقدم 	 الأول/دي�سمرب 1984:  28 كانون 

بعقلني ال�سوف.510 

م�سطفى �سعد،  • 21 كانون الثاين/يناير 1985: ا�ستهدفت �سيارة مفخخة بـ30 كلغ من الـ“تي. اأن. تي” 	

ا اآخر (من بينهم  جنل معروف �سعد وزعيم التنظيم ال�سعبي النا�رصي. فُقتل مدنيان وُجرح 45 �سخ�سً
م�سطفى �سعد، وزوجته واأولدهما الثالثة).511

• كلغ  ا اآخر على الأقل بتفجري عبوة زنتها 75	 ا وُجرح 28 �سخ�سً 4 اآذار/مار�ش 1985: ُقتل 11 �سخ�سً
من الـ“تي. اأن. تي” كانت مو�سوعة يف اأحد املكاتب يف خالل اجتماع لقادة حركة اأمل يف �سور.512

ال�سيعة) ال�سّيد  • 8 اآذار/مار�ش 1985: ا�ستهدف انفجار يف �ساحية بئر العبد يف بريوت (غالبية �سكانها من 	

ا فيما ُجرح ما يقارب  حمّمد ح�سني ف�سل الله، لكنه جنا من حماولة الغتيال وُقتل اأكرث من 80 �سخ�سً
الـ200. 513

يف  موّظفة  وهي  • برير، 	 نبيلة  على  النار  م�سّلحني  اأربعة  اأطلق   :1986 الأول/دي�سمرب  كانون   18

اليوني�سيف، فاأردوها يف بريوت الغربية. وكان والداها قد اغتيال بالطريقة نف�سها، يف عني الرمانة، 
يف العام 1975. 514

• مفّخخة كانت ت�ستهدف الرئي�ش كميل �سمعون يف منطقة  7 كانون الثاين/يناير 1987: اأدى انفجار �سيارة	

كورني�ش النهر يف بريوت اإىل مقتل اأربعة اأ�سخا�ش على الأقل، من بينهم ثالثة من حّرا�سه ال�سخ�سّيني، 
واإىل جرح 39 �سخ�سًا اآخر على الأقل، من بينهم الرئي�ش.515

• منزله يف الرملة البي�ساء يف بريوت  ة يف	
ّ
17 �سباط/فرباير 1987: اغتيل املفّكر ال�سيوعي ح�سني مرو

الغربية.516 

505   حروب الآلهة، �ش. 36 .

. Le Mandat Amine Gemayel, 80 506   جريدة النهار، 1984/1/19؛

.559 ,Pity the Nation  507

508   جريدة ال�سفري، 1984/9/7.

509   جريدة ال�سفري، 1984/9/21.

510   جريدة النهار، 1985/1/1.

511   جريدة ال�سفري، 1985/1/22.

512   النهار العربي والدويل، 1985/9/23.

513   جريدة النهار، 1985/3/10؛ اجلزيرة، حرب لبنان، احللقة 13.

.Le Mandat Amine Gemayel, 212   514

515   جريدة ال�سفري، 1987/1/8؛ جريدة النهار 1987/1/8.

516   جريدة النهار، 1987/2/18.
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• حتت مقعده  بوا�سطة متفجرة و�سعت	 اغتيل رئي�ش احلكومة ر�سيد كرامي  1 حزيران/يونيو 1987: 
على منت مروحية للجي�ش اللبناين كانت تقّله اإىل بريوت.517

ّحني مكتب الأب اأندري ما�ش، رئي�ش فرع جامعة القدي�ش  • 24 اأيلول/�سبتمرب 1987: اقتحم ثالثة م�سل	
يو�سف يف �سيدا، واأطلقوا عليه ثالث ر�سا�سات اأردته قتياًل.518

ال�سيارات املفخخة

من  بينهم عدد   • (من	 الع�رصات  وُفقد  الأقل وُجرح  على  مدنًيا  ُقتل 30  الثاين/يناير 1983:  كانون   28

املدنّيني وامل�سّلحني) يف انفجار �سيارة مفخخة يف مدينة �ستورة، البقاع، اأتى على مبنى من ثالث طبقات 
 مكاتب ملنظمات فل�سطينية. اأما معظم ال�سحايا فكانوا من الفل�سطينّيني.519

ّ
كان ي�سم

• �سارع كاراكا�ش، يف  ة بزنة 240 كلغ من الـ“تي اأن. تي” يف	
ّ
5 �سباط/فرباير 1983: انفجرت عبو

الثامنة ع�رصة من العمر، واإىل  اإىل مقتل 12 مدنًيا، من بينهم ثالثة ما دون  بريوت الغربية، واأدت 

جرح 110 اأ�سخا�ش اآخرين على الأقل؛ كما اأ�سعلت النريان يف مبنيني جماورين ويف عدد من ال�سيارات 

الوقت   يف ذلك 
ّ
الذي �سم الفل�سطيني،  الأبحاث  قبالة معهد  العبوة مو�سوعة  املكان. كانت  املتوّقفة يف 

مكاتب موّقتة ملنظمة التحرير الفل�سطينية.520 

• من مكاتب حزب الكتائب يف اأنطليا�ش  16 �سباط/فرباير 1983: اأدى انفجار �سيارة مفخخة على مقربة	

جبل لبنان، اإىل مقتل مدنّيني اثنني وجرح خم�سة اآخرين.521 

• الثوري الإيراين يف  8 ني�سان/اأبريل 1983: اأدى انفجار عبوة و�سعت على مقربة من مكاتب احلر�ش	

ا اآخر.522  بعلبك، البقاع، اإىل مقتل �سخ�سني وجرح 15 �سخ�سً

ً اآخر من بينهم �ست ن�ساء،  • 20 مّتوز/يوليو 1983: ُقتل �ستة من موظفي فندق ال�سامرلند وُجرح 15 �سخ�سا	
يف انفجار قنبلة و�سعت داخل �سيارة ركنها م�سّلحان ولذا بالفرار بعد قتلهما اأحد حرا�ش الفندق.523

 • 7 اآب/اأغ�سط�ش 1983، انفجرت عبوة زنتها 100 كلغ من الـ“تي. اأن. تي” يف �سوق مكتظ للخ�سار	

يف بعلبك، البقاع، ما اأدى اإىل مقتل 39 مدنًيا وجرح 133 مدنًيا اآخر.524 

ا من بينهم خم�ش ن�ساء  ً • 4 اأيلول/�سبتمرب 1983: يف �ساحية حارة حريك، جنوب بريوت، ُقتل 13 �سخ�س	
و3 اأطفال يف انفجار �سيارة مفخخة.525

• ُركنت قبالة  ا اآخر يف انفجار �سيارة مفخخة	 7 اأيلول/�سبتمرب 1983: ُقتل �ستة اأ�سخا�ش وُجرح 36 �سخ�سً

الطريق اجلديدة يف بريوت  اللبناين يف  الأحمر  الهالل  املرابطون وعيادة  مقّر  م�سجد على مقربة من 
الغربية، فُدّمرت العيادة بالكامل.526

�سعت يف 
ُ
و • 5 كانون الأول/ دي�سمرب 1983: اأدى انفجار قنبلة زنتها 150 كلغ من الـ“تي. اأن. تي” 	

�ساحنة على مقربة من مقر املظليني الفرن�سيني يف الطريق اجلديدة يف بريوت الغربية، على بعد 300 

مرت من م�ست�سفى املقا�سد، اإىل مقتل 16 مدنًيا ( من بينهم �سّتة اأطفال واأربع ن�ساء)، وجرح 100 �سخ�ش 
اآخر على الأقل، من بينهم �سبعة اأطفال.527

517   جريدة النهار، 1987/6/2.

518   جريدة النهار، 1987/9/25.

519   جريدة النهار، 1983/1/29؛ جريدة ال�سفري، 1983/1/29؛ Le Mandat Amine Gemayel, 30، ذكر اأن 45 قتياًل قد �سقط.

520   جريدة النهار؛ جريدة ال�سفري، 1983/2/6.

521   جريدة ال�سفري، 1983/2/17.

522   جريدة ال�سفري، 1983/4/9.

523   جريدة ال�سفري، 1983/7/22.

524   جريدة ال�سفري، 1983/8/8.

525   جريدة ال�سفري، 1983/9/5.

526   جريدة ال�سفري، 1983/9/8.

527   جريدة النهار، 1983/12/6.
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اآخر يف انفجار قنبلة مو�سوعة يف  • مدنًيا  ُقتل 15 مدنًيا وُجرح 85	 21 كانون الأول/دي�سمرب 1983: 

�ساحنة على مقربة من مقّر املظليني الفرن�سيني على طريق ال�سام، بالقرب من كلية الطب يف بريوت. 

وبعد خم�ش دقائق من النفجار الأول، انفجرت عبوة ثانية داخل فندق ماربل تاور يف �سارع احلمرا 

يف بريوت الغربية، ما اأّدى اإىل مقتل �سخ�ش واحد وجرح اأربعة اآخرين.528 

 • ا اآخر( من بينهم 19	 29 �سباط/فرباير 1984: ُقتل �سخ�ش وطفل يف �سهره ال�ساد�ش، وُجرح 60 �سخ�سً
امراأة و �سبعة اأطفال) يف انفجار �سيارة مفخخة بالديناميت يف منطقة تّلة اخلياط يف بريوت الغربية.529

�سعت 
ُ
قنبلة و • ا اآخر يف انفجار 	 29 ت�رصين الثاين/ نوفمرب 1984: ُقتل اأربعة اأ�سخا�ش وُجرح 16 �سخ�سً

 جتاري مكتّظ يف عاليه، جبل لبنان.530 
ّ

يف حي

وقع اأكرث من 100 انفجار يف اأنحاء خمتلفة من البالد يف خالل الأ�سهر الأخرية من العام 1984. 531

اأحد امل�سارف يف امل�سيطبة يف بريوت الغربية اإىل  • 11 كانون الثاين/يناير 1985: اأّدى انفجار قنبلة يف 	
مقتل ثالثة مدنّيني وجرح اأكرث من 40 مدنًيا اآخر.532

 • بينهم 29	 اآخر (من  ا  �سخ�سً امراأة) وُجرح 80  بينهم  اأ�سخا�ش (من  �ستة  ُقتل  �سباط/فرباير 1985:   1

اأن. تي” كانت  الـ“تي.  امراأة)، يف طرابل�ش، �سمال لبنان، يف انفجار �سيارة مفخخة بـ60 كلغ من 

مركونة قبالة اأحد امل�ساجد يف خالل �سالة اجلمعة.533 

ما اأّدى  • 10 �سباط/فرباير 1985: انفجرت قنبلة اأخرى قبالة مقّر حركة التوحيد الإ�سالمي يف طرابل�ش، 	

اإىل مقتل �سبعة مدنّيني وجرح 20 مدنًيا اآخر. ويف اليوم نف�سه، اأّدى انفجار �سيارة مفخخة يف �سارع 

فردان يف بريوت الغربية، اإىل مقتل مدنّيني اثنني وجرح امراأة.534 

خم�سة  مقتل  اإىل  اجلنوبية  بريوت  �ساحية  يف  مفخخة  �سيارة  انفجار  • اأدى 	  :1985 �سباط/فرباير   19

ا اآخر (من بينهم ع�رص ن�ساء وطفل).535  اأ�سخا�ش وجرح 44 �سخ�سً

ا اآخر  • �سخ�سً 25 �سباط/فربابر 1985: اأدى انفحار �ساحنة مفخخة اإىل مقتل اأربعة مدنيني وجرح 42	
(من بينهم 14 امراأة و�ستة اأطفال) يف حي ما�سي يف �ساحية بريوت اجلنوبية.536

 • ا اآخر (معظمهم من الطالب واملارة) وُفقد 15	 22 اأيار/مايو 1985: ُقتل 30 مدنًيا وُجرح 177 �سخ�سً
مدنًيا على اأثر انفجار يف منطقة �سن الفيل، جبل لبنان.537

كانت مو�سوعة داخل  • 14 حزيران/يونيو 1985: انفجرت قنبلة زنتها 200 كلغ من الـ“تي. اأن. تي” 	

�سيارة عند حاجز تفتي�ش للجي�ش اللبناين يف منطقة اجلناح، على مقربة من فندق ال�سامرلند يف بريوت 
ا من بينهم ال�سائق واأحد الركاب وثالثة جنود.538 الغربية، وكانت احل�سيلة مقتل 15 �سخ�سً

تي. اأن.  • 20 حزيران/يونيو 1985: خالل عطلة دينية، اأدى انفجار �سيارة مفخخة بـ100 كلغ من الـ“	

ا على الأقل، وجرح  اإىل مقتل 50 �سخ�سً اأك�ساك بيع البوظة على �ساطئ طرابل�ش،   اأحد  تي”، قبالة 

110 اأ�سخا�ش اآخرين، معظمهم من الن�ساء والأطفال.539 

528   جريدة النهار، 1983/12/22.

529   جريدة ال�سفري، 1984/3/1.

530   جريدة ال�سفري، 1984/11/30.

531   حروب الآلهة، �ش. 182.

532   جريدة النهار، 1985/1/12.

533   جريدة النهار، 1985/2/2.

534   جريدة النهار، 1985/2/11.

535   جريدة ال�سفري، 1985/2/11.

536   جريدة ال�سفري، 1985/2/26.

537   جريدة النهار، 1985/5/23.

538   جريدة النهار العربي والدويل، 1985/9/23. 

539   املرجع نف�سه.
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ا اآخر كما  • �سخ�سً ا (من بينهم امراأة وثالثة اأطفال) وُجرح 118	 14 اآب/اأغ�سط�ش 1985: ُقتل 13 �سخ�سً
ُفقد طفالن يف انفجار عبوة زنتها 200 كلغ من الـ“تي. اأن. تي” يف منطقة �سّد البو�رصية.540

حمال  اأحد  قبالة  الهيك�سوجني  من  • كلغ 	  250 زنتها  عبوة  انفجار  اأّدى   :1985 اآب/اأغ�سط�ش   17

بينهم  اإىل مقتل 31 مدنًيا من  اأنطليا�ش  الديب -  اأتو�سرتاد جل  الذروة، على  ال�سوبرماركت يف �ساعة 

ا اآخر، كما ُفقد �سخ�ش.541  اأربع ن�ساء على الأقل، وجرح 85 �سخ�سً

انفجار �سيارة مفخخة بالقرب من اأحد حمال ال�سوبرماركت يف الأ�رصفية  • 18 اآب/اأغ�سط�ش 1985: اأدى 	

ا اآخر.542  ا وجرح 80 �سخ�سً اإىل مقتل 30 �سخ�سً

يف كركول الدروز يف بريوت الغربية اإىل مقتل  • 19 اآب/اأغ�سط�ش 1985: اأّدى انفجار �سيارة مفخخة 	

22 مدنًيا وجرح 98 اآخر. ويف اليوم نف�سه، اأدى انفجار قنبلتني يف ال�ساحية اجلنوبية من بريوت وعند 

نقطة العبور بني �سطَري العا�سمة اإىل مقتل �سخ�سني وجرح �ستة اأ�سخا�ش اآخرين.543 

يف  • اآخر 	 ا  �سخ�سً  120 وُجرح  وطفل)  ن�ساء  اأربع  بينهم  (من  مدنًيا   56 ُقتل   :1985 اآب/اأغ�سط�ش   20

انفجار �سيارة مفخخة يف طرابل�ش.544 

• مدنًيا من بينهم اأربعة  4 اأيلول/�سبتمرب 1985: اأدى انفجار �سيارة مفخخة يف مدينة زحلة اإىل مقتل 14	

اأطفال و�سيدتان، واإىل جرح 42 مدنًيا اآخر.545 

مدنيني (من بينهم  • 24 �سباط/فرباير 1986: انفجرت �سيارة مفخخة يف �سن الفيل، ما اأدى اإىل مقتل اأربع 	
ا اآخر (من بينهم اأربع ن�ساء وطفل).546 �سيدة وطفل) وجرح 17 �سخ�سً

�ستة اأ�سخا�ش من بينهم  • 26 اآذار/مار�ش 1986: اأدى انفجار �سيارة مفخخة اأخرى يف �سن الفيل اإىل مقتل 	
ا اآخر (من بينهم 46 امراأة).547 امراأة، وجرح 73 �سخ�سً

ا  • �سخ�سً 8 ني�سان/اأبريل 1986: اأدى انفجار قنبلة يف منطقة جونيه اإىل مقتل ع�رصة مدنّيني وجرح 114	

اآخر.548 

• كلغ  ا اآخر يف انفجار عّبوة زنتها 100	 10 ني�سان/اأبريل 1986: ُقتل ثالثة اأ�سخا�ش وُجرح 36 �سخ�سً

بالقرب من  و�سكنية مكتظة،  منطقة جتارية  �سيارة مركونة يف  داخل  اأن. تي” و�سعت  الـ“تي.  من 

البلدية، يف مدينة �سيدا.549 

• امراأة) يف انفجار �سيارة  ا اآخر (من بينهم 45	 23 اأيار/مايو 1986: ُقتل �ستة اأ�سخا�ش وُجرح 87 �سخ�سً

مفخخة مركونة قبالة مطبعة يف منطقة �سن الفيل.550 

الرئي�سي يف  ال�سارع  • �سيارتني يف 	 بني  كانت مو�سوعة  قنبلة  انفجرت  الثاين/يناير 1987:  كانون   30

اآخر،  ا  تلميذان وُجرح 45 �سخ�سً فُقتل  لبنان، تزامًنا مع مرور با�ش مدر�سي.  الزلقا، جبل  منطقة 
معظمهم من التالمذة، و 18   َمنهم كانت اإ�ساباته خطرة.551

�ساحية بريوت  •  �سكني مزدحم يف الروي�ش، 	
ّ

9 �سباط/فرباير 1987: اأدى انفجار �سيارة مفخخة يف حي

540   جريدة النهار، 1985/15/8 و1985/8/16.

541   جريدة النهار، 1985/8/18 و1985/8/19.

.L’Orient-le Jour, 18/8/1985   542

543   جريدة النهار، 1985/8/20.

544   جريدة ال�سفري، 1985/8/21.

545   جريدة النهار، 1985/9/5.

546   جريدة ال�سفري، 1986/2/25.

547   جريدة ال�سفري، 1986/3/27.

548   جريدة ال�سفري، 1986/4/9.

549   جريدة ال�سفري، 1986/4/11.

550  جريدة ال�سفري، 1986/5/25.

551   جريدة النهار، 1987/1/31.
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ا اآخر.552  ا وجرح 62 �سخ�سً اجلنوبية، اإىل مقتل 15 �سخ�سً

(�سيدة)  الركاب  واأحد  ال�سائق  مقتل  اإىل  الزلقا  �سيارة مفخخة يف  • انفجار 	 اأّدى  اآذار/مار�ش1987:   19
واإىل جرح ثالثة رّكاب اآخرين، كما ُجرح �سخ�سان كانا خارج ال�سيارة.553

�ستة  • 28 اآذار/مار�ش 1987: اأدى انفجار �سيارة مفخخة يف الرملة البي�ساء يف بريوت الغربية اإىل مقتل 	
ا اآخر.554 اأ�سخا�ش وجرح 12 �سخ�سً

اأدى اإىل مقتل ثالثة  • 11 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1987: انفجرت قنبلة مو�سوعة يف مطار بريوت، ما 	
ا اآخر داخل قاعة املغادرة.555 مدنيني وجرح 65 �سخ�سً

بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  م�ست�سفى  مبنى  انتحارية  • اقتحمت 	  :1987 الثاين/نوفمرب  ت�رصين   14

اأ�رصاًرا  املتفجرة  اأحلقت  اآخر، كما  ا  فُقتلت وُقتل معها �ستة مدنّيني وُجرح 31 �سخ�سً وفّجرت نف�سها، 

ج�سيمة بامل�ست�سفى.556 

�سوق  داخل  طرابل�ش،  يف  التبانة  باب  حميط  • يف 	 مفخخة  �سيارة  انفجرت   :1988 ني�سان/اأبريل   23

ا اآخر. وقد كانت زنة العبوة  ا وُجرح 90 �سخ�سً للخ�سار يف �ساعة الذروة ال�سباحية؛ فُقتل 66 �سخ�سً
150 كلغ من الـ“تي. اأن. تي” والهيك�سوجني.557

على مقربة من م�ست�سفى القدي�ش  • 30 اأيار/مايو 1988: انفجرت �سيارة مفخخة بـ60 كلغ من الـ“تي. اأن. تي” 	
جاورجيو�ش يف الرميل يف الأ�رصفية، فقتلت 16 مدنًيا من بينهم ثمانية ن�ساء، وخّلفت 81 جريًحا.558

تفتي�ش  حاجز  الغربية  بريوت  يف  الأوزاعي  منطقة  يف  مفخخة  • �سيارة 	 ا�ستهدفت   :1988 حزيران/يونيو   7
ا اآخر.559 للجي�ش ال�سوري وقوى الأمن الداخلي اللبناين، ما اأدى اإىل مقتل اأربعة مدنيني وجرح 40 �سخ�سً

ا اإ�رصائيلًيا على  • 19 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1988: اقتحمت �سيارة مفخخة بـ150 كلغ من املتفجرات موقًع	

تلة كفركال، طريق النحا�ش، يف مرجعيون، جنوب لبنان. فُقتلت �سيدتان يف العملية بالإ�سافة اإىل �سبعة 

جنود اإ�رصائيليني.560 

عمليات اخلطف واالغتيال واالإخفاء561

يف �سنوات احلرب الأوىل، وقع املئات من املدنيني- غالبيتهم من اللبنانينّي والفل�سطينيني- �سحية اأعمال اخلطف 

الطائفي التي متت �سمن اإطار العنف الطائفي اأو ال�رصاع اللبناين الفل�سطيني. وقد انتهى الأمر مبعظمهم يف عداد 

املفقودين.

مع ا�ستمرار اأعمال اخلطف، اّت�سمت تلك الفرتة با�ستهداف وا�سح لالأجانب وللم�سالح الأجنبية يف البالد، مبن 

فيهم املدنيون النا�سطون يف املجالت الديبلوما�سي، والرتبوي، والطبي، والديني والإعالمي. وكانت منظمة 

اجلهاد الإ�سالمي، وهي جمموعة �سيعية م�سّلحة موالية لإيران، يعتربها كثريون �سلف حزب الله اّلذي مل يظهر 

للعلن ر�سمًيا اإّل يف العام 1985، تعلن م�سوؤوليتها عن تلك احلوادث. اأما اأعمال اخلطف، فكانت تنتهي عموًما 

باإخفاء ق�رصي يبقى فيها م�سري ال�سحايا جمهوًل، اأو باإطالق �رصاح ال�سحايا من خالل مفاو�سات اأو عمليات 

تبادل للموقوفني بني امليلي�سيات املختلفة. 

552   جريدة النهار، 1987/2/10.

553   جريدة النهار، 1987/3/19.

554   جريدة النهار، 1987/3/29.

555   جريدة النهار، 1987/11/12.

556   جريدة النهار، 1987/11/15.

557   جريدة النهار، 1988/4/25.

558   جريدة النهار، 1988/5/31.

559 جريدة النهار، 1988/6/7؛ من بني اجلرحى �رصطيان وجنديان �سوريان.

560 جريدة النهار، 1988/10/20.

561 قد ت�سمل هذه الالئحة خطف عدد من ال�سخا�ش مّت جالء م�سريهم يف ما بعد، لكن املعلومات يف هذا اخل�سو�ش غري متوفرة يف هذا التقرير.
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تطفت راهبتان، اإحداهما �سقيقة مطران زحلة للموارنة، واأُطلق �رصاحاهما  • 11 �سباط/فرباير 1983: اُخ	
بعد اأن “عوملتا معاملة غري ان�سانية”.562

من  • ال�سرتاكي خطف عنا�رص 	 التقدمي  اللبنانية واحلزب  القوات  تبادلت  اأيار/مايو 1983:   22 -21

املجموعتني مراًرا، يف دير دوريت وكفرحيم يف ال�سوف، بالإ�سافة اإىل 21 مدنًيا.563 ويف 22 اأيار/

مايو 1983، ُقتل 23 من هوؤلء الرهائن (ت�سعة م�سيحيني و14 درزًيا).564 

ح�سني فّرا�ش، وهو قن�سل لدى ال�سفارة ال�سعودية يف بريوت،  • 17 كانون الثاين/يناير 1984: اُختطف 	

اأيار/مايو 565.1985 وقد ح�سلت احلادثة بعد يوم من اغتيال رئي�ش اجلامعة  واأطلق �رصاحه يف 20 

الأمريكية مالكوم كري.

جريميي ليفني، وهو مدير مكتب  • 7 اآذار/مار�ش 1984: اختطفت منظمة اجلهاد الإ�سالمي يف بريوت 	

الـ“�سي. اأن. اأن” يف بريوت، وقد متّكن من الهرب يف 14 �سباط 1985. 566 

موظف يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت. ثم  • اآذار/مار�ش 1984: اُختطف بيرت كيلبورن، وهو 	  12

جدت جّثته يف 17 ني�سان/اأبريل 1984 يف �سوفر، جبل لبنان.567 
ُ
و

�سيا�سي يف ال�سفارة الأمريكية يف بريوت،  • 16 اآذار/مار�ش 1984: اختطف ويليام باكلي، وهو م�سوؤول 	
واأ�سدرت منظمة اجلهاد الإ�سالمي بياًنا يف 3 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1985 اأعلنت فيه اأنها اأعدمته.568

احلمرا  يف  الربوت�ستانتية  املدر�سة  يف  اأ�ستاذ  وهو  وير،  بينجامني  • الق�ّش 	 اُختطف   :1984 اأيار/مايو   8

واأطلق �رصاحه يف 18 اأيلول/�سبتمرب 1985. 569 

 • 2 متوز/يوليو 1984: اُختطف راول ميزراهي، وهو لبناين يهودي، وقد ُوجدت جّثته بعد ع�رصة اأيام.570	

املجل�ش اليهودي، يف  • 15 اآب/اأغ�سط�ش 1984: اُختطف �سليم جامو�ش، وهو يهودي لبناين، واأمني �رّص 	

بريوت الغربية واختفى اأثره.571 

منطقة الرو�سة يف  • 3 كانون الثاين/يناير 1985: اختطف القائم بالأعمال ال�سوي�رصي ايريك ويريل، يف 	
بريوت الغربية، ثم اأُطلق �رصاحه بعد اأربعة اأيام.572

العامل حل�ساب هيئة  الكاهن الأمريكي مارتن لورن�ش جينكو،  • الثاين/يناير 1985: اخُتطف 	 8 كانون 
خدمات الإغاثة الكاثوليكية يف بريوت الغربية، وقد اأُطلق �رصاحه يف 26 متوز/يوليو 1986. 573

ته يف  • جدت جّث	
ُ
14 اآذار/مار�ش 1985: اُختطف نيكول�ش كلويرتز، وهو كاهن كاثوليكي اأملاين، وقد و

بعلبك يف 1 ني�سان/اأبريل 1985. وبح�سب تقرير الطبيب ال�رصعي، فقد ُقتل خنًقا بعيد اختطافه؛ وكانت 
يداه مكبلتني وراء ظهره.574

562   حروب الآلهة، �ش. 28.

563 جريدة ال�سفري، 1983/5/23.

.43 ,Le Mandat Amine Gemayel 564

565  ال�سو�سيتيد بري�ش، Foreigners either abducted or missing in Lebanon listed (لئحة بالأجانب املخطوفني اأو املفقودين يف لبنان).

566   املرجع نف�سه.

567   حروب الآلهة، �ش. 358 .

568   جريدة النهار، 1984/4/10.

569 لئحة بالجانب املخطوفني او املفقودين يف لبنان.

.Le Mandat Amine Gemayel, 126 570

571   املرجع نف�سه.

572 جريدة ال�سفري، 1985/1/4.

573 جريدة النهار، 1986/7/27.

574 جريدة النهار، 1985/4/2.
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• 14 اآذار/مار�ش 1985: اخُتطف املواطن النكليزي جيفري نا�ش، ثم اأُطلق �رصاحه بعد 14 يوًما.575	

يف ال�رصق  • 16 اآذار/مار�ش 1985: اُختطف تيريي اأندر�سون، رئي�ش مرا�سلي وكالة “ا�سو�سيتد بر�ش” 	
الأو�سط، ثم اأُطلق �رصاحه يف 4 كانون الأول/دي�سمرب 1991. 576

هما مار�سيل كارتون ومار�سيل فونتان، مع  • اآذار/مار�ش 1985: اُختطف ديبلوما�سيان فرن�سيان، 	  22

دانييل برييز، ابنة كارتون يف بريوت.577 ثم اأُطلق �رصاحهم مع رهينة اأخرى، هو ال�سحايف الفرن�سي جان 
بول كوفمان، يف 5 اأيار/مايو 1988. وقد اأعلنت منظمة اجلهاد ا الإ�سالمي م�سوؤوليتها عن العملية.578

مدير املركز الثقايف الفرن�سي يف طرابل�ش، وقد اأُطلق  • 23 اآذار/مار�ش 1985: اخُتطف جيل بريول، 	
�رصاحه يف 2 ني�سان/اأبريل 1985. 579

لالأونروا، مع  • بريطاين كان يف مهمة 	 األيك كوليت، وهو �سحايف  اُختطف  اآذار/مار�ش 1985:   25

�سائقه.580 وقد وجدت جّثته يف ت�رصين الثاين/نوفمرب 2009. 581 

لبنان، من  اليهودي يف  املجل�ش  نائب رئي�ش  اإيلي حالق،  الدكتور  • اُختطف 	 اآذار/مار�ش 1985:   29

منزله واختفى.582 

• 30 اآذار/مار�ش 1985: اُختطف يهوديان لبنانيان، هما اإيلي يو�سف �رصور وحاييم كوهني، واختفيا.583	

يف طريقه من مطار  • 31 اآذار/مار�ش 1985: اختطف اإ�سحق �سا�سون، رئي�ش املجل�ش اليهودي، وهو 	
بريوت الدويل.584

يف  • �سورا 	 مي�سال  الفرن�سي  والباحث  الكاتب  الإ�سالمي  اجلهاد  منظمة  اختطفت   :1985 اأيار/مايو   22

يف   2005 الأول/اكتوبر  ت�رصين  يف  رفاته  جدت 
ُ
وو وفاته،  املنظمة  اأعلنت  �سنة،  وبعد   585 بريوت. 

�ساحية بريوت ال�سيعية.

مي�سال  مع  الغربية  بريوت  يف  املطار  طريق  • على 	 كوفمان  بول  جان  اخُتطف   :1985 اأيار/مايو   22

�سورا. وقد اأُطلق �رصاحه يف 4 اأيار/مايو 1988. 586 واأعلنت منظمة اجلهاد الإ�سالمي م�سوؤوليتها عن 

العملية.

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  واأ�ستاذ  بريطاين  مواطن  وهو  هيل،  ديني�ش  • اختفى 	  :1985 اأيار/مايو   27

اجلهاد  منظمة  واأعلنت  بالر�سا�ش.587  ُقتل  وقد   1985 اأيار/مايو   29 يف  جثته  وجدت  ثم  بريوت. 

الإ�سالمي م�سوؤوليتها عن العملية. 

الأمريكية  اجلامعة  م�ست�سفى  ومدير  اأمريكي  • وهو 	 جاكوب�سون،  دايفيد  اخُتطف   :1985 اأيار/مايو   28

اجلهاد  منظمة  واأعلنت  الثاين/نوفمرب 588.1986  ت�رصين   2 �رصاحه يف  اأُطلق  ثم  الغربية.  يف بريوت 

الإ�سالمي م�سوؤوليتها عن العملية.

575 لئحة بالأجانب املخطوفني اأو املفقودين يف لبنان.

576 املرجع نف�سه.

577 جريدة النهار، 1988/3/23.

.Le Mandat Amine Gemayel, 126 578

579 لئحة بالأجانب املخطوفني اأو املفقودين يف لبنان.

580 جريدة النهار، 1988/2/6.

581 لئحة بالأجانب املخطوفني اأو املفقودين يف لبنان.

.Le Mandat Amine Gemayel, 126   582

583   املرجع نف�سه.

584   املرجع نف�سه.

.Syria and Syrian-controlled Lebanon, 4   585

.Libération, 7/5/1998   586

.1985/6/4 ,New York Times   587

588   BBC News, ”1986: US hostage freed in Beirut,“ 11/02/1986, http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/

november/2/newsid_2537000/2537987.stm.
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يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  الزراعة  كلية  عميد  �ساثرلند،  توما�ش  اختطف  • 	 :1985 حزيران/يونيو   9

بريوت وهو يف طريقه اإىل اجلامعة. وقد اأُطلق �رصاحه يف 18 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1991، يف اليوم 
نف�سه الذي اأُطلق فيه �رصاح تيريي وايت، وهو موفد كبري اأ�ساقفة كانرتبريي.589

ر يعمل حل�ساب 
ّ
الفريد يعقوب زاده، وهو م�سو • 27 حزيران/يونيو 1985: اخُتطف املواطن الإيراين 	

�سيبا بر�ش، ثم اأطلق �رصاحه يف 16 اآب/اأغ�سط�ش 1985. 590

وملحق �سحفي لدى ال�سفارة الكويتية،  • 11 متوز/يوليو 1985: اخُتطف وجد دوماين، وهو مواطن لبناين 	
يف حمّلة �ساقية اجلنزير يف بريوت الغربية، ثم اأُطلق �رصاحه بعد �سهر، يف 10 اآب/اأغ�سط�ش 1985. 591

لبنان، يف حملة  • 3 اآب/اأغ�سط�ش 1985: اخُتطف �سكيب �سعيد حميدان، مدير “اآي. بي. �سي. نيوز” يف 	

الرو�سة يف بريوت الغربية.592 

بعثة اللجنة الدولية  • 12 اآب/اأغ�سط�ش 1985: اخُتطف املواطن ال�سوي�رصي �ستيفان جاكيمي، وهو رئي�ش 	

لل�سليب الأحمر، يف منطقة عدلون، جنوب لبنان، ثم اأُطلق �رصاحه يف 20 اآب/اأغ�سط�ش 1985. 593 

املركزي (م�رصف لبنان)، وهم اأندري  • 19 اآب/اأغ�سط�ش 1985: اخُتطف ثالثة موظفني من امل�رصف 	

الأحمر  ال�سليب  يف  املتطوعان  اخُتطف  نف�سه،  اليوم  ويف  جرماين.  وجاك  ديب  وا�سكندر  �سعيب، 
اللبناين، الفرد كتانه جونيور، و�سمعان جدع وعّمه كمال جدع يف الرببري يف بريوت الغربية.594

جنوب  • 14 اأيلول/�سبتمرب 1985: اخُتطف ع�سو احلزب ال�سيوعي اللبناين حمي الدين ح�سي�سو يف �سيدا 	
لبنان. وما زال م�سريه جمهوًل.595

كلٌّ من زاهي خوري و�سقيقه  • 20 اأيلول/�سبتمرب 1985: اخُتطف يف �سارع احلمرا يف بريوت الغربية 	
�سهيل خوري وزوجة هذا الأخري، مهى حوراين، وابنهما نزار.596

يف بريوت الغربية، املواطنان الربيطانيان هازل مو�ش واأماندا  • اأيلول/�سبتمرب 1985: اختطف، 	  26

الأول/ ت�رصين   8 اأُطلق �رصاحهما يف  ثم  الأمريكية يف بريوت،  اجلامعة  اأ�ستاذة يف  ماكغراث، وهي 

اأكتوبر1985. 597 

�سبريين،  واأوليغ  مرييكوف،  فالريي  ال�سوفيات  الدبلوما�سيون  اخُتطف  • 	 :1985 اأيلول/�سبتمرب   30

اليا�ش ومنطقة  مار  �سفري�سكي، يف حملة  نيكولي  ال�سوفياتية،  ال�سفارة  كاتكوف، وطبيب  واأركادي 

الكول، يف بريوت الغربية.598 وقد وجدت جّثة كاتكوف بالقرب من املدينة الريا�سية غرب بريوت، 

يف 2 ت�رصين الأول/اأكتوبر 599.1985 ويف 30 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1985، اأُطلق �رصاح الرهائن 
الثالث الباقني يف حملة كورني�ش املزرعة.600

حركة اأمل والقوات اللبنانية يف ميدان  • 4 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1985: ح�سل تبادل ل12 رهينة بني 	

�سباق اخليل يف بريوت.601 

589   BBC News, ”1991: Church envoy Waite freed in Beirut,“ 11/18/1991, http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/

stories/november/18/newsid_2520000/2520055.stm.

590   ال�سو�سيتيد بر�ش، 1985/8/18.

591   جريدة النهار، 1985/8/11.

592   جريدة النهار، 1985/8/4.

593   جريدة النهار، 1985/8/21.

594   جريدة النهار، 1986/8/15.

595   جريدة النهار، 1986/9/14.

596   جريدة النهار، 1990/1/3.

597  Los Angeles Times, 08/10/1985; New York Times, 10/10/1985 (http://www.nytimes.com/1985/10/10/world/

around-the-world-two-kidnapped-britons-are-freed-in-lebanon.html)
598   جريدة النهار، 1986/10/1.

599   جريدة النهار، 1986/10/3.

600   جريدة النهار، 1985/10/31.

601   جريدة النهار، 1985/10/5.
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منري �سمعة وجو �سالمه فيما كانا يغادران  • 8 كانون الأول/دي�سمرب1985: اخُتطف املواطنان اللبنانيان 	

�سقتهما يف �سارع بلي�ش يف بريوت الغربية.602 

التفاحة،  عني  • يف 	 حمتجزين  كانوا  �سورًيا  مدنًيا   15 �رصاح  اأطلق   :1985 الأول/دي�سمرب  كانون   17

جبل لبنان. ويف اليوم عينه، اخُتطف نقيب املعلمني واأ�ستاذان اآخران من مدر�سة لي�سيه عبد القادر بني 

بريوت الغربية وبريوت ال�رصقية.603 

• لبنانيني يهود،  18 كانون الأول/دي�سمرب 1985: اأ�سدر املجل�ش اليهودي الأعلى بياًنا اأّكد فيه اأّن �سبعة	

من بينهم رئي�ش املجل�ش، تعر�سوا لالختطاف يف مناطق حميطة ببريوت يف اآذار/مار�ش واأيار/مايو 

1985. وقد وجدت جثتان عائدتان لثنني منهم يف كانون الأول/دي�سمرب 1985 .604 

• ال�سفارة الإ�سبانية يف بريوت ثم اأُطلق �رصاحهم  17 كانون الثاين/يناير 1986: اخُتطف ثالثة موظفني من	

يف 19 �سباط/فرباير 1986 .605 

 • 31 كانون الثاين/يناير 1986: اختطف ال�سكرتري الثاين يف �سفارة كوريا اجلنوبية، دو ت�ساي �سانغ، يف	

الرملة البي�ساء يف بريوت الغربية. 606 وقد اأُ�رص لأكرث من �سنة.

 • 15 �سباط/فرباير 1986: اخُتطف يهودا بيني�ستي، وهو لبناين يهودي، وابناه، ثم اأُعدم مع اأحد ولديه	
واأعلنت منظمة امل�ست�سعفني  يف الأر�ش م�سوؤوليتها عن العملية.607

قد  كانوا  وممر�سات  اأطباء  بينهم  من   • مدنًيا	  16 �رصاح  اأطلق  النبطية،  يف   :1986 �سباط/فرباير   16
اختطفوا يف الأيام ال�سابقة.608

• بريان، وكان اأ�ستاًذا يف املدر�سة الربوت�ستانتية   9 ني�سان/اأبريل 1986: اخُتطف املواطن الفرن�سي مي�سال	

يف احلمرا. واأطلق �رصاحه بعد اأربعة اأيام يف البقاع، ومن ثم نقل اإىل دم�سق.609 

• عدد الفرن�سيني املخطوفني الع�رصة، وجمموع املخطوفني  22 اآذار/مار�ش- 9 ني�سان/اأبريل 1986: بلغ	
الأجانب 21 خمطوًفا.610

• كينان، وكان اأ�ستاذ لغة انكليزية يف اجلامعة  11 ني�سان/اأبريل 1986: اخُتطف املواطن الإرلندي بريان	

الأمريكية يف بريوت. واأطلق �رصاحه بعد اأربع �سنوات، يف 24 اآب/اأغ�سط�ش 1990 .611 

، املوظف يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت،  • 12 اأيلول/�سبتمرب 1986: اخُتطف جوزف جيم�ش �سي�سيبيو	

واأمريكي اآخر هو هريبريت ريد.612  ثم اأطلق �رصاح هذا الأخري يف نهاية ني�سان/اأبريل 1990. 613 اأّما 

�سي�سيبيو فاأطلق يف كانون الأول/دي�سمرب 1991 .614 

• 5 كانون الثاين/يناير 1987: اخُتطف مدير دار الهند�سة، �سابا عبدو يف احلمرا.615	

602   جريدة النهار، 1985/12/9.

603   جريدة النهار، 1985/12/18.

604   جريدة النهار، 1985/12/19 و1986/1/1.

605   جريدة النهار، 1986/2/20.

606   جريدة النهار، 1986/2/1.

.Le Mandat Amine Gemayel, 221  607

608   جريدة النهار، 1986/2/10.

609   جريدة النهار، 1986/4/13.

610   جريدة النهار، 1986/4/10.

611   BBC News, ”Irish hostage released in Lebanon,“ 08/24/1990, http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/st -

ries/august/24/newsid_2511000/2511857.stm

612   جريدة النهار، 1986/9/14.

613   جريدة النهار، 1990/5/3.

.1991/03/12 ,Los Angeles Times   614

615   جريدة النهار، 1987/1/7.
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• وقد اأطلق  13 كانون الثاين/يناير 1987: اخُتطف املرا�سل الفرن�سي روجيه اأوك يف بريوت الغربية.616	
�رصاحه يف 27 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1987 على مقربة من فندق ال�سامرلند يف بريوت.617

األفرد �سميدت  اأملانيان غربيان، هما  ُطف  • 17 كانون الثاين/يناير و21 كانون الثاين/يناير 1987: اخت	

ورودولف كورد، يف بريوت الغربية.618 ثم اأُطلق �رصاح �سميدت يف اأيلول/�سبتمرب 1987 وكورد يف 

اأيلول/�سبتمرب 1988.

• يف و�ساطة لتحرير الرهائن،  20 كانون الثاين/يناير 1987: اخُتطف الربيطاين تريي وايت، الذي اأتى	

يف البقاع619 واأطلق �رصاحه يف ت�رصين الثاين/نوفمرب 1991.

وكان  الغربية.  بريوت  يف  غال�ش  ت�سارلز  الأمريكي  ال�سحايف  • اخُتطف 	  :1987 حزيران/يونيو   17

ا. واأطلق  برفقة جنل وزير الدفاع اللبناين، عادل ع�سريان، وحار�سه ال�سخ�سي اللذين اخُتطفا هما اأي�سً

ع�سريان وحار�سه بعد اأ�سبوع من الختطاف، اأما غال�ش فتمّكن من الفرار بعد 62 يوًما.620 

طريان ال�رصق الأو�سط، وهما اليا�ش خميرب ووديع  • 16 متوز/يوليو 1987: اخُتطف موظفان يف �رصكة 	

احلاج، عند معرب املتحف يف بريوت. ثم اأطلق �رصاحاهما يف 6 حزيران/يونيو 1988 .621 

واأطلق  الغربية.  بريوت  يف  �رصاي  رالف  الغربي  • الأملاين 	 اخُتطف   :1988 الثاين/يناير  كانون   27

�رصاحه يف دم�سق يف 3 اآذار/مار�ش 1988 حيث �ُسّلم اإىل �سفارة اأملانيا الغربية هناك.622 

طف موظفان يف الأونروا، هما الرنوجي ويليام جورغين�سني وال�سويدي  • 5 �سباط/فرباير 1988: اخُت	

يان �ستينينغ، على الطريق بني �سور و�سيدا.623 واأطلق �رصاحاهما يف الأول من اآذار/مار�ش 1988 
يف بريوت الغربية.624

يف غادير، ك�رصوان. ووجدت  • 24 ني�سان/اأبريل 1988: اخُتطف املون�سنيور األبري خري�ش من منزله 	

�سيارته بعد خم�سة اأيام على الطريق بني بعبدات وبرّمانا يف املنت ال�سمايل. اأما جثته فوجدت يف الأحراج 

يف الأول من اأيار/مايو. وبح�سب الطبيب ال�رصعي، قد ُقتل خري�ش بـ15 ر�سا�سة، 13 منها من عيار 

6 ملم واثنتان من عيار 9 ملم.625 

الرنوجية، يف  الإغاثة  مع جلنة  • يعمل 	 بلجيكي  يان كولز، وهو طبيب  اخُتطف  اأيار/مايو 1988:   21
خميم الر�سيدية جنوب لبنان. واأطلق يف 16 حزيران/يونيو 1989 .626

الأحمر يف  • 17 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1988: اخُتطف بيرت وينكلر، رئي�ش بعثة اللجنة الدولية لل�سليب 	

�سيدا. وبعد اأ�سبوع، اأجلت اللجنة املوظفني من مكاتبها هناك ونقلتهم اإىل بريوت الغربية. وقد اأُطلق 

وينكلر يف 16 كانون الأول/دي�سمرب 1988. ويف 20 من ال�سهر نف�سه، اأعلنت اللجنة الدولية لل�سليب 
الأحمر وقف عملياتها يف لبنان و�سحبت ممثليها بعد تلقّيهم تهديدات بالقتل.627

3.7 االعتقاالت التع�ّسفية والتعذيب

التع�سفي والتعذيب يف مراكز العتقال وال�سجون  ا لالعتقال  اأي�سً املدنيون  اأعمال اخلطف، تعر�ش  اإىل جانب 

616   جريدة النهار، 1987/1/14.

617   جريدة النهار، 1987/11/28.

618   جريدة النهار، 1987/1/18 و1987/1/22.

619   جريدة ال�سفري، 1987/2/4.

620   ABC news, ”ABCNEWS’ Charles Glass,“http://abcnews.go.com/WNT/story?id=129780&page=1#.UCQnvU0gdrM.

621   جريدة النهار، 1988/6/7.

622   جريدة النهار، 1988/1/28 و1988/3/4.

623   جريدة النهار، 1988/2/6.

624   Los Angeles Times, ”U.N. Workers Freed in Lebanon,“

http://articles.latimes.com/1988-03-01/news/mn-354_1_relief-workers.

625   جريدة النهار، 1988/5/3.

626  Los Angeles Times, ”Belgian Hostage Freed by S. Lebanon Captors,“ 

http://articles.latimes.com/1989-06-16/news/mn-1981_1_abu-nidal-cools-fatah-revolutionary-council.

The Persecution of Human Rights Monitor December 1988 to December 1989, 184  :627   هيومان رايت�ش وات�ش، تقرير �سادر بالإنكليزية
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احلكومية، حيث ق�سى بع�سهم اإعداًما باإجراءات موجزة، ولقي البع�ش الآخر م�سرًيا جمهوًل. اأُطلق عدد من 

املعتقلني يف العام 1985. 

اأن�سئ يف  اأن�سار، وهو مركز اعتقال  معتقل  • اإ�رصائيل 752 معتقاًل يف 	 اأطلقت  ني�سان/اأبريل 1985:   3

العام 1982 �سمايل نهر الليطاين جنوب لبنان. ونقلت 1،131 معتقاًل اآخر اإىل ال�سجون داخل اإ�رصائيل. 

وبعملية اأطالق الأ�رصى تلك، اأُقفل هذا املعتقل يف لبنان على نحو دائم.628 

موقوفني يف حيفا، ا�رصائيل.  • اإ�رصائيل 113 معتقاًل لبنانًيا وفل�سطينًيا 	 28 اآب/اأغ�سط�ش 1985: اأطلقت 

ونقلوا بالبا�سات اإىل �سيدا و�سور.629 

املعتقلني  لبنانًيا من بني ع�رصات   • ال�سوري 31 معتقال	 اأطلق اجلي�ش  الأول/اأكتوبر 1985:  28 ت�رصين 

الآخرين. وكان بع�سهم معتقاًل منذ اأكرث من اأربع �سنوات.630 

ت�ستعر�ش الفقرة اأدناه عّينة عن حالت التعذيب اأو الإعدام باإجراءات موجزة.

التابع جلي�ش   • املركز 17	 الثاين/يناير 1985: اخُتطف جمال �رصاره من منزله واعُتقل يف  11 كانون 

اإىل معتقل اخليام بدون تهمة ول حماكمة. وقد  اقتيد  لبنان، ثم  لبنان اجلنوبي يف بنت جبيل، جنوب 

تعّر�ش للتعذيب بعدة اأ�ساليب، من بينها ال�سدمات الكهربائية، كما رُبط اإىل �سيارة جّرته خلفها. واأطلق 
يف الأول من ايار/مايو 1996. 631

اأو  تهمة  بدون   • لغاية متوز/يوليو 1996	 اعُتقل علي خ�سي�ش  الثاين/نوفمرب 1985:  ت�رصين  الأول من 

�سارك اجلنود ال�رصائيليون يف ال�ستجوابات  اأقواله  ال�سديد، وبح�سب  للتعذيب  حماكمة. وقد تعّر�ش 

لغاية 1987. 632 

اإيلي  اأتباع  �سد  اللبنانية  القوات  �سمن  انتفا�سة  جعجع  • �سمري 	 قاد   :1986 الثاين/يناير  كانون  منت�سف 

اأُعدم  اأُوقف رجال حبيقة يف منازلهم واعتقلهم املوالون جلعجع؛ وقد  حبيقة. وبحلول �سباط/فرباير، 
معظم املعتقلني باإجراءات موجزة.633

اأثر معركة مع قوات  • اأيلول/�سبتمرب 1986: حاول حبيقة ورجاله العودة اإىل بريوت ال�رصقية، وعلى 	

ذلك  بعد  جعجع  رجال  بداأ  امليلي�سيا،  من  ال�سهود  اأحد  وبح�سب  بال�ست�سالم.  رجاله  حبيقة  اأمر  جعجع 

مبطاردة اأتباع حبيقة، وكانوا يقتلونهم على الفور اأو يربطونهم اإىل �سيارات ويجّرونهم يف الأ�رصفية. 

وكانوا اأحيانًا يربطونهم اإىل �سخور ويرمونهم يف البحر.634 

�سه للتعذيب  • 4 اآذار/مار�ش 1986: تويف معتَقٌل يف اخليام يف ال�ساد�سة والثالثني من العمر على اأثر تعّر	

واملعاملة ال�سيئة.635 وثّمة تقارير عن حالت عدة من الوفاة على اأثر التعذيب يف معتقل اخليام. 

• اأيار/مايو 1986: تويف رجل من بلدة �سقرا كان معتقاًل يف املركز 17 جنوب لبنان.636	

متت  حيث  ا�رصائيل  اإىل  • وُنقلوا 	 اللبنانية  الأرا�سي  على  لبنانًيا  مواطًنا   11 اعُتقل   :1987  -1986

اإ�رصائيل  العام 1997، كانوا ما زالوا معتقلني يف  للتعذيب. بحلول  حماكمتهم، وقد تعّر�ش معظمهم 

628   جريدة النهار، 1985/4/4.

629   جريدة النهار، 1985/8/29.

630   حروب الآلهة، �ش. 279.

631   منظمة العفو الدولية، تقرير �سادر بالإنكليزية:

 Israel/South Lebanon: The Khiam Detainees: Torture and Ill-Treatment, MDE 15/018/1997, 13

632    منظمة العفو الدولية، تقرير �سادر بالإنكليزية: 

 Israel/South Lebanon: Israel’s Forgotten Hostages: Lebanese Detainees in Israel and Khiam Detention

 Center, 13.

ا �سهادة �سنيفر حول تلك املرحلة يف 633   جريدة ال�سفري، 1986/2/2 نقاًل عن رويرتز؛ �سنو، حرب لبنان، �ش. 430؛ اأنظر اأي�سً

J’ai Déposé les Armes. 

634  J’ai Déposé les Armes, 175-176. 

635   Israel/South Lebanon: The Khiam Detainees: Torture and Ill-Treatment, 29

636   املرجع نف�سه، �ش. 29 .
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بعد انق�ساء مدة توقيفهم. وقد اعُتقلوا يف تبنني، ومي�ش اجلبل، وعيتا ال�سعب وجمدل �سلم، وكلها بلدات 
واقعة حتت الحتالل ال�رصائيلي جنوب لبنان.637

لرف�سه  عمره  من  اخلم�سني  يف  لبنان،  جنوب  حول،  من  • رجل 	 اعُتقل   :1987 حزيران/يونيو   20

التعاون مع القوات الإ�رصائيلية. وما لبث اأن تويف نتيجة التعذيب واملعاملة ال�سيئة يف معتقل اخليام يف 
اأوائل متوز/يوليو.638

ا عن الطعام لثالثة اأيام. وبعد حماولة  • ت�رصين الثاين/نوفمرب 1987: بداأ 120 معتقاًل يف اخليام اإ�رصاًب	
اإرغامهم على الأكل، اقتيدوا اإىل باحة ال�سجن حيث تعر�سوا لل�رصب والر�ش باملاء.639

للقوات اللبنانية يف بريوت؛ واعُتقال  • 16 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1987: اأوقف لبنانيان عند حاجز تفتي�ش 	

اأدوني�ش حيث تعّر�سا للتعذيب. �ُسمح لعائلتيهما وللجنة الدولية لل�سليب الأحمر بزيارتهما  يف �ساحية 

بعد اأ�سهر عدة على اعتقالهما. ثم ُنقال �رًصا اإىل اإ�رصائيل يف العام 1990، وُك�سف عن مكان اعتقالهما 

بعد �سنتني من ذلك. ويف العام 1997، كانا ل يزالن معتقلني بدون تهمة اأو حماكمة، وحمرومني من 
مقابلة اأفراد عائلتيهما.640

ب�ساره واعتقالها بدون توجيه تهمة اإليها ول حماكمتها،  • 7 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1988: مّت توقيف �سهى 	

اأنطوان حلد. وقد  لبنان اجلنوبي  قائد جي�ش  و�ُسجنت يف معتقل اخليام لغاية 1998، ملحاولتها اغتيال 

�ُسمح لعائلتها بزيارتها للمرة الأوىل يف العام 641.1995 ثم اأطلق �رصاحها يف 3 اأيلول/�سبتمرب 1998. 

ومن اأ�سل ال�سنوات الع�رص التي ق�ستها يف املعتقل، اأم�ست �سّت �سنوات يف ال�سجن النفرادي. وتخرب 

عن تعر�سها ومعتقالت اأخريات ل�ستى انواع التعذيب، منها ال�رصب والتهديد والغت�ساب وال�سدمات 
الكهربائية، بالإ�سافة اإىل التحر�ش اجلن�سي من �سجينات اأخريات.642

637   Israel/South Lebanon: Israel’s Forgotten Hostages: Lebanese Detainees in Israeli and Khiam Detention Center, 5-9.

638   Israel/South Lebanon: The Khiam Detainees: Torture and Ill-treatment, 29.

639   املرجع نف�سه، �ش. 36 .

640   Israel/South Lebanon: Israel’s Forgotten Hostages: Lebanese Detainees in Israeli and Khiam Detention Center, 8-10 .

641   املرجع نف�سه، �ش. 14 .

642   Beshara, Resistance: My Life for Lebanon.
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4� نهاية احلرب: كانون الثاين/يناير 1989 - ت�رصين االأول/اأكتوبر 1990

انتهت ولية الرئي�ش اأمني اجلمّيل يف �سهر اأيلول/�سبتمرب من العام 1988. ومبا اأّن جمل�ش النواب مل يّتفق على 

خلٍف له، ما كان من الرئي�ش اجلمّيل اإّل اأن عنّي قائد اجلي�ش العماد مي�سال عون رئي�ًسا حلكومة ع�سكرية موّقتة. 

اأّما يف بريوت الغربية، فقد بقي �سليم احل�ش، الذي حّل خلًفا لر�سيد كرامي عقب اغتيال هذا الأخري، رئي�ًسا 

للحكومة املدنّية. وفيما اعترب احل�ّش و�رصيحة كبرية من امل�سلمني اأّن قرار اجلمّيل ي�سّكل انتهاًكا للّد�ستور وخرًقا 

للميثاق الوطني الذي ن�ّش على اأن يكون رئي�ش احلكومة من الطائفة ال�سنّية، حظي عون بدعم غالبية امل�سيحّيني 

اللبنانيني وبع�ش امل�سلمني، اإذ راأوا فيه رجاًل يعتزم مواجهة اجلي�ش ال�سوري وي�سعى لو�سع حدٍّ حلكم امليلي�سيات. 

ونتيجًة لذلك، انق�سم لبنان بني حكومة ع�سكرية م�سيحية يف بريوت ال�رصقية وحكومة مدنية يف بريوت الغربية.

يف خالل العام 1989، بداأت جلنة تابعة جلامعة الدول العربية العمل على خطة م�ساحلة وطنية من اأجل اإنهاء 

احلرب. ووافق عليها النواب اللبنانيون643 يف �سهر ت�رصين الأول/اأكتوبر من العام 1989 يف مدينة الطائف يف 

 �سادق عليها جمل�ش النواب يف الرابع من ت�رصين الثاين/نوفمرب من العام 1989. 
ّ
اململكة العربية ال�سعودية، ثم

وارتكز اتفاق امل�ساحلة الوطنية، املعروف بـ“اتفاق الطائف”، اإىل حدٍّ كبري على اإ�سالحات كانت قد اقرُتحت 

يف الأعوام 1976 و1983 و1985، تدخل تعديالت على البنية ال�سيا�سية القائمة على قاعدة التمثيل الطائفي. 

القوات  قيام  وعلى  اللبنانية،  وغري  اللبنانية  امليلي�سيات  كاّفة  حّل  على  “الطائف”  ن�ّش  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

ال�سورية املتواجدة يف لبنان مب�ساعدة الدولة اللبنانية على “ب�سط �سلطتها على كافة الأرا�سي اللبنانية” لفرتة زمنية 

اإعادة متركز القوات  اللبنانية وال�سورية يف نهاية هذه الفرتة  اأن تقّرر احلكومتان  اأق�ساها �سنتان، على  حمّددة 
ال�سورية يف منطقة البقاع.644

 انُتخب 
ّ
رف�ش عون العرتاف بـاتفاق الطائف بعد مرور ثالثة اأّيام على ت�سديقه يف جمل�ش النواب اللبناين. ثم

�ش رئي�ًسا للجمهورّية، وكان عون قد اأعلن حرب التحرير �سد �سوريا، م�ستفيًدا من 
ّ
املر�سح للرئا�سة رينيه معو

دعم عراقي، فامتّدت احلرب من14  اآذار/مار�ش 1989 اإىل23  اأيلول/�سبتمرب من العام عينه. واأعلن عون 

ا احلرب على امليلي�سيات امل�سّلحة، �ساعًيا اإىل اإعادة اإر�ساء حكم القانون من خالل الق�ساء على املوارد غري  اأي�سً

امل�رصوعة للتجارة، مبا يف ذلك املرافئ التي كانت حتت �سيطرة القوات اللبنانية واحلزب التقّدمي ال�سرتاكي، 

لت، يف الدرجة الأوىل، اإىل 
ّ
الأمر الذي اأف�سى اإىل مواجهة مفتوحة بينه وبني القوات اللبنانية ما لبثت اأن حتو

ال�سحايا  من  هائل  عدد  ب�سقوط  وانطبعت  العام 1990،  من  الأول  الن�سف  دامت حتى  امل�سيحّيني  بني  حرب 

املدنّيني. ويف غ�سون ذلك، كان حزب الله وحركة اأمل يخو�سان معركة �رصو�ش على الزعامة ال�سيعية يف 

بريوت الغربية وبريوت اجلنوبية كما يف جنوب لبنان. وانتهت احلرب الأهلية اللبنانية اأخرًيا يف �سهر ت�رصين 

الأول/اأكتوبر من العام 1990 عقب هجوم �سّنه اجلي�ش ال�سوري على املناطق امل�سيحية.

4.1 حرب التحرير

امل�سيحيني  ال�ساحقة من  الغالبية  العام 1989، كانت  اآذار/مار�ش من  التحرير يف 14  اأعلن عون حرب  عندما 

ق هذه 
ّ
ات ال�سورية تطو

ّ
تعي�ش يف بريوت ال�رصقية و�سواحي بريوت الكربى ال�سمالية - ال�رصقية. وكانت القو

643   جرت النتخابات النيابية الأخرية يف العام 1972.

  http://www.lp.gov.lb/SecondaryAr.Aspx?id=13 :644   لقراءة الن�ش كاماًل
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املناطق، اإذ اإنها متركزت يف بريوت الغربية وجبل لبنان و�ساحية بريوت اجلنوبية واملنت ال�سمايل.645 وقد اأدى 

اإعالن عون احلرب، الذي تاله �سدور بيان ر�سمي يف 27 اآذار/مار�ش دعا اإىل ان�سحاب القوات ال�سورية646، 

 جلاأ اجلي�ش اللبناين بقيادة 
ّ
 مكّثف. ثم

ّ
اإىل فر�ش هذه الأخرية ح�ساًرا على املناطق امل�سيحية ترافق مع ق�سف يومي

عون اإىل �سالح املدفعّية الثقيلة لق�سف املناطق ال�سكنية اخلا�سعة ل�سيطرة اجلي�ش ال�سوري، ومن �سمنها بريوت 

ا، ق�سى الكثري من املدنيني من جّراء الق�سف من  الغربية ذات الكثافة ال�سكانية العالية. ويف بريوت ال�رصقية اأي�سً

جهة، والنق�ش يف الأدوية والرعاية ال�سحية من جهة اأخرى.

اجلي�ش  اأطلقه  • “غراد” 	 ب�ساروخ  الرمانة  عني  يف  مدنّيني  خم�سة  ُقتل   :1989 �سباط/فرباير   15
ال�سوري.647 واأ�سفرت معارك ذلك اليوم عن �سقوط 40 قتياًل و165 جريًحا.648

• ق�سف اجلي�ش اللبناين بقيادة عون املناطق  14-15 اآذار/مار�ش 1989: وقعت معارك طاحنة جًدا اإذ	

ال�سكنية يف بريوت الغربية، وق�سف اجلي�ش ال�سوري املناطق ال�سكنية يف بريوت ال�رصقية، ما اأّدى اإىل 
ا.649 �سقوط حواىل 32 �سحّية من املدنّيني واإ�سابة 145 �سخ�سً

• تبادل الق�سف على مناطق  20 اآذار/مار�ش 1989: �سقط �ستة قتلى و21 جريًحا على الأقّل من جّراء	

ك�رصوان، والبقاع، وعاليه، واملنت، وال�ّسوف ومطار بريوت. وبحلول 31 اآذار/مار�ش، كان ما 

ل يقّل عن 101 قتيل و474 جريًحا قد �سقطوا بعد 17 يوًما من الق�سف على مناطق بريوت، واملنت 
وعاليه وك�رصوان.650

وجبيل  وعاليه  وك�رصوان   • واملنت	 اجلنوبية  و�ساحيتها  بريوت  على  الق�سف  ال�سوري  اجلي�ش  وا�سل 

والبقاع والبرتون طوال �سهر ني�سان/اأبريل من العام 1989. وكان عدد ال�سحايا يتزايد يومياًّا. ويف 

16 ني�سان/اأبريل، �سقط 23 قتياًل، ومن �سمنهم �سفري اإ�سبانيا لدى لبنان وحموه الأديب ال�سهري توفيق 
اد.651

ّ
يو�سف عو

• املناطق ال�سكنية يف بريوت،   على	
ّ

حزيران/يونيو – متوز/يوليو من العام 1989: اأ�سفر الق�سف اليومي

وك�رصوان، واملنت، واملونتي فريدي، واملكّل�ش، واملن�سورّية و�سمال لبنان (الكورة والبرتون وجبيل) 

عن �سقوط عدد كبري من املدنيني بني قتيل وجريح. وُيذَكر اأنه يف 29 حزيران/يونيو انفجرت عبوتان 
يف م�ست�سفى الرببري يف بريوت الغربية.652

، فيما  • 10 اآب/اأغ�سط�ش 1989: فّر 40 يف املئة من �سّكان بريوت الغربية و�سواحيها اإىل مناطق اأخرى	
هربت اأعداد كبرية من �سّكان بريوت ال�رصقية اإىل املناطق اجلبلية.653

• 9-11 اآب/اأغ�سط�ش 1989: األقى اجلي�ش ال�سوري 20 األف قذيفة على بريوت ال�رصقية.654	

اللبناين واجلي�ش ال�سوري عن  • اآذار/مار�ش – اأيلول/�سبتمرب 1989: اأ�سفر الق�سف املتبادل بني اجلي�ش 	

�سقوط حواىل 850 قتياًل و3،000 جريح معظمهم من املدنيني655. وهرب من بريوت الكربى حواىل 

500،000 �سخ�ش من خمتلف النتماءات الدينية وتوجهوا اإىل مناطق جنوب لبنان والبقاع و�سمال 
لبنان.656

645   قناة اجلزيرة، حرب لبنان، احللقة 14.

.Le Mémorial de la Guerre, 283 646

647   جريدة النهار، 1989/3/15 و1989/3/17 .

.L’Orient-le Jour, 16/2/1989  648

. L’Orient-le jour, 16/3/1989  649

650   جريدة النهار، 1989/3/31 .

651   جريدة النهار، 1989/4/17 .

652   جريدة النهار، 1989/6/30 .

.  Faces of Lebanon, 258  653

654   �سّنو، حرب لبنان، �ش. 472.

Faces of Lebanon, 252 655 ;   جريدة النهار،1989/9/4 .

.Bilan des Guerres du Liban, 53   656
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4.2 احلرب ال�سيعية - ال�سيعية

الذي  الله  وحزب  اأمل  حركة  بني  الواحدة  الطائفة  �سمن  حرب  �رصارة  اندلعت  املخيمات،  حرب  اأعقاب  يف 

كان قد دعم الفل�سطينيني يف حرب املخيمات. وقد �سّكلت هذه احلرب، يف اأحد جوانبها، �رصاًعا على ال�سلطة 

يف بريوت الغربية وجنوب لبنان. و�سهدت هذه الفرتة عّدة عملّيات وقف اإطالق نار بف�سل امل�ساعي الإيرانية 

ا منها مل يُدم طوياًل. ووقعت ال�ستباكات يف �ساحية بريوت اجلنوبية والبقاع واإقليم التفاح  وال�سورية، ولكّن اأياًّ

وبني جزين والنبطية ويف اأماكن اأخرى. وا�ستمّرت احلرب حتى �سهر ت�رصين الثاين/نوفمرب من العام 1990، 

اأمل  اّتفاق هدنة اأخري بو�ساطة �سورّية ق�سى ب�سيطرة حزب الله على بريوت، وحركة  ل اإىل  عندما مت التو�سّ

على جنوب لبنان. وتبادل اجلانبان الأ�رصى بعد توقيع الهدنة. وحتى العام 1990، اأزهقت هذه احلرب اأرواح 
حواىل 3،000 �سخ�ش بني مدنيني ومقاتلني.657

• لبنان. واأُعلن عن وقف لإطالق  5 ني�سان/اأبريل 1988: وقعت ا�ستباكات يف النبطية وَزوطر يف جنوب	

النار يف اليوم الثالث بعد امتداد رقعة القتال لت�سمل �سور والغازّية. وكان معظم ال�سحايا من املقاتلني، 
بالإ�سافة اإىل بع�ش ال�سحايا يف �سفوف املدنيني.658

ا واأ�سيب  • �سخ�سً فُقتل 53	 القتال يف �ساحية بريوت اجلنوبية هذه املرة،  ا�ستئنف  اأيار/مايو 1988:   6

الأيام  الأقّل يف  واأ�سيب 137 على  اإ�سافًيا  ا  �سخ�سً ُقتل 23  ثم  لني، 
ّ
الأو اليومني  الأقل يف  200 على 

التالية.659

• بريوت الغربية و�ساحية بريوت اجلنوبية  25-27 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1988: وقعت ا�ستباكات يف	

(وحتديًدا يف اأحياء برج اأبي حيدر والنويري والب�سطة واخلندق الغميق ووادي “اأبو جميل”، وغريها) 
خّلفت 30 قتياًل و85 جريًحا.660

• لبث اأن بلغ اإقليم التفاح. ويف  كانون الثاين/يناير 1989: �سهدت �ساحية بريوت اجلنوبية قتاًل �سارًيا ما	

“رويرتز” اأّن عدد القتلى اّلذي  الأول من �سباط/فرباير، ك�سف التقرير ال�سهري ال�سادر عن وكالة 

ا، بينهم 500 يف احلرب  اإذ ُقتل 660 �سخ�سً �ُسّجل هذا ال�سهر هو الأعلى مقارنًة مع الأ�سهر ال�سابقة، 

الّدائرة بني حركة اأمل وحزب الله. وفيما مل يحّدد هذا الرقم عدد ال�سحايا املدنيني، اأعلنت حركة اأمل، 
يف 8 �سباط/فرباير، م�رصع 25 من مقاتليها فيما اأعلن حزب الله م�رصع 30 مقاتاًل.661

• اأ�سخا�ش واإ�سابة الع�رصات  يف �سهر كانون الأول/دي�سمرب من العام 1989 �سهد القتال م�رصع ع�رصة	

يف معارك بريوت الغربية واإقليم التفاح، ومل ُيحّدد بو�سوح عدد ال�سحايا املدنيني واملقاتلني. ويف 23 

ا واأ�سيب 100662، ويف 26 كانون الأول/دي�سمرب، اأّدى القتال  كانون الأول/دي�سمرب، ُقتل 30 �سخ�سً
ا يف املنطقتني.663 ا واإ�سابة 175 �سخ�سً اإىل م�رصع 50 �سخ�سً

اأمل  الّدائرة بني حركة  ال�ستباكات  اإثر  ا على  • قتلى و33 جريًح	 اأربعة  �سقط  اآذار/مار�ش 1990:   13
وحزب الله يف �ساحية بريوت اجلنوبية.664

بريوت  يف  • جرت 	 معارك  يف   34 واأُ�سيب  م�رصعهم  اأ�سخا�ش  ت�سعة  لقي   :1990 ني�سان/اأبريل   18
الغربية و�ساحية بريوت اجلنوبية.665

البقاع، و�ُسّجل يف ذلك اليوم  • الأول من اأيلول/�سبتمرب 1990: امتّدت رقعة القتال لت�سمل مدينة بعلبك يف 	
ا واإ�سابة الع�رصات.666 مقتل 15 �سخ�سً

657   �سّنو، حرب لبنان، �ش. 417.

658   جريدة النهار، 1988/4/8.

.L’Orient-le Jour, 8/5/1988   659

660   جريدة النهار، 1988/11/28 .

661   جريدة النهار، 1989/2/2 .

. L’Orient-le Jour,24/12/1989   662

663   جريدة النهار، 1989/12/27 .

664   خ�ّسان، عمود امللح، �ش. 240.

665   املرجع نف�سه.

666   املرجع نف�سه، �سفحة 241.
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4.3 احلرب امل�سيحّية - امل�سيحية

ارتكز ال�رصاع بني القوات اللبنانية واجلي�ش اللبناين بقيادة مي�سال عون على عوامل اقت�سادية و�سيا�سية واإيديولوجية. 

 يف �سهر اآب/اأغ�سط�ش من 
ّ
وقعت ا�ستباكات ق�سرية الأمد بينهما يف �سهر �سباط/فرباير من العام 1989، ومن ثم

التحرير  حرب  اإّبان  موؤّقًتا  القتتال  توّقف  وقد  �سهًرا.   11 بعد  عالية  بوترية  القتال  ُي�ستاأنف  اأن  قبل  نف�سه،  العام 

ليتحّول بعد ذلك اإىل مواجهة مفتوحة عندما اأعلن عون حرب “توحيد البندقية” يف 30 كانون الثاين/يناير من العام 

1990. وكان �سمري جعجع قد اأعلن موافقته على اتفاق الطائف يف �سهر كانون الأول/دي�سمرب من العام 1989. 

وبعد انق�ساء �سهر واحد، عزم اجلي�ش اللبناين على اإخالء مدر�سة متركزت فيها القوات اللبنانية يف فرن ال�سباك 

يف بريوت ال�رصقية، ما اأّدى اإىل اندلع اأحد اأ�رص�ش النزاعات الّداخلّية منذ العام 1975، اإذ اأ�سفر هذا القتتال بني 

امل�سيحّيني عن مقتل حواىل 1،000 �سخ�ش، واإ�سابة 3،000 تقريًبا، وت�رصيد667 حواىل 200،000 �سخ�ش ب�سفة 

موؤقتة. ومّت التو�سل اإىل هدنة يف �سهر اأيار/مايو من العام 1990.

ّ القتال يف بريوت ال�رصقية اأ�سفر عن م�رصع  • 16 �سباط/فرباير 1989: فيما ذكرت وكالة “رويرتز” اأن	

ا  ا واإ�سابة 110 اأ�سخا�ش يف ثالثة اأيام، اأفادت وكالة “فران�ش بر�ش” (AFP) اأّن 76 �سخ�سً 56 �سخ�سً

�سهدتها  التي  ال�ستباكات  اآخر بجروح.668 واأحدثت  بينهم 13 مدنياًّا، واأُ�سيب 200 مديّن  لقوا حتفهم 

تلك الأيام الثالثة بني القوات اللبنانية واجلي�ش اللبناين �رصًخا مفتوحًا يف منطقة بريوت ال�رصقية امل�سيحية 

ل اإىل حرب �ساملة.
ّ
�رصعان ما حتو

ففي  • الرمانة669، 	 عني  منطقة  معركة  يف  �سيما  ل  للغاية،  �سارية  احلرب  كانت   :1989 �سباط/فرباير 

خ�سمها ُقتل ع�رصات املدنيني بانفجار األغام ُزرعت على خط التما�ش اجلديد يف بريوت ال�رصقية.

• امتّد اإىل بريوت و�سواحيها،  اآب/اأغ�سط�ش 1989: �سهد هذا ال�سهر خم�سة اأيام من القتال العنيف جدًا الذي	
واملنت، واجلبل، وك�رصوان، وجبيل والبقاع، وخّلف 103 قتلى واأكرث من 550 جريًحا.670

 من 
ّ

: تعّر�ست املنطقة امل�سيحية لق�سف يومي • ما بني 27 كانون الثاين/يناير واأيار/مايو من العام 1990	

اجلانبني. فقد ا�ستولت القوات اللبنانية على مواقع للجي�ش يف جونيه وك�رصوان واخلط ال�ساحلي و�سوًل 

ال�رصقية. و�سهدت  اللبناين يف املنت و�ساحية بريوت  اإىل بريوت والأ�رصفية، يف حني متركز اجلي�ش 
ا، واإ�سابة اأكرث من 2،000 ن�سفهم من املدنيني.671 الأيام الثمانية ع�رص الأوىل مقتل 615 �سخ�سً

حافلة  اللبنانية  القوات  ل�سيطرة  اخلا�سعة   • الأ�رصفية	 يف  قّنا�سون  ا�ستهدف   :1990 ني�سان/اأبريل   18

مدر�سّية كانت متّر يف منطقة املتحف يف بريوت، ما اأ�سفر عن مقتل 11 اأ�ستاًذا وتلميًذا حرًقا.672 

موؤيدة ملي�سال عون  • ل من ت�رصين الأول/اأكتوبر 1990: اأطلقت القوات اللبنانية النار على مظاهرة 	
ّ
الأو

يف نهر املوت، فُقتل اأ�سخا�ش تراوح عددهم بني 13 و25، فيما اأ�سيب بجروح عدد اآخر تراوح بني 
36 و82. 673

اللبناين  ما بني اجلي�ش  التي دارت  التحرير واحلرب  املدنيني يف حرب  ال�سحايا  اأّن عدد  اإىل  التقديرات  واأ�سارت 

منزل،   5،000 حواىل  ر  ُدمِّ ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  جريح.  و7،000  مدين  قتيل   4،300 بلغ  اللبنانية  والقوات 
وت�رّصر 2،200 منزل اآخر. وُدمرت اأي�سًا ع�رص م�ست�سفيات و120 مدر�سة ومنظمة خريية و620 م�سنًعا.674

4.4 الهجوم ال�سوري

ا �ساماًل ا�ستطاع يف نهاية  ا وجوياًّ يف �سباح 13 ت�رصين الأول/اأكتوبر من العام 1990، �سّنت �سوريا هجوًما برياًّ

Bilan des Guerres du Liban, 53   667 ؛ هذه �سهادتي، 293 .

668   جريدة النهار، 1989/2/18 .

669   يف �سهر �سباط/فرباير، حني اأخذ اجلي�ش ال�سيطرة على املنطقة من القوات اللبنانية.

.L’Orient le-Jour, 17/8/1989   670

.Faces of Lebanon, 270   671

 .Le Mémorial de la Guerre, 291   672

673   قناة اجلزيرة، حرب لبنان، احللقة 15؛ جريدة النهار 1990/10/2.

674   �سّنو، حرب لبنان، �ش. 483.
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املطاف هزم اجلي�ش اللبناين بقيادة عون. وقد تخّلل الهجوم توقيف عدد كبري من عنا�رص اجلي�ش اللبناين واملدنيني 

من منا�رصي عون، فاعُتقل بع�سهم واحُتجز، واأُعدم بع�ٌش الآخر باإجراءات موجزة.

 • ما بني 13 و14 ت�رصين الأول/اأكتوبر من العام 1990: تناقلت الأخبار اإعدام القوات ال�سورية لــ30	

ا لبنانياًّا على الأقّل بعد اإلقاء القب�ش عليهم يف بعبدا يف جبل لبنان. وي�سري تقرير �سادر عن منظمة  جندياًّ

اأيديهم خلف  اأّن ال�سحايا كانوا �سّباًنا(...) ُجّردوا من مالب�سهم جزئياًّا (...) ُكّبلت  العفو الدولية اإىل 
ظهورهم(...) واأُرديوا قتلى بر�سا�ش يف الراأ�ش من م�سافة قريبة.675

يف  • ا يف اجلي�ش اللبناين اأُعدموا جميًعا بر�سا�سة 	 يذكر م�سدر اآخر اأّن اأحد امل�ست�سفيات ا�ستلم جثث 73 جندياًّ
اجلمجمة من اجلهة ال�سفلى واجلانب الأمين اأُطلقت من م�سافة قريبة.676

• عملّيات اإعدام خارج نطاق الق�ساء بحّق جنود  ت�رصين الأول/اأكتوبر 1990: نّفذت القوات ال�سورية677	

ومدنيني من منا�رصي عون يف بلدات عّدة من جبل لبنان:

- 14 مدنياًّا يف بلدة ب�سو�ش؛

ا بينهم ثالث ن�ساء يف احلدث؛ - 19 مدنياًّ

- اختطاف كاهنني يف دير القلعة اأ�سبحا لحًقا يف عداد املفقودين.

• معظمهم  ت�رصين الأول/اأكتوبر 1990: اعتقلت القوات ال�سورية 200 م�سيحيًا من منا�رصي عون ُنقل	
اإىل �سوريا اأو اإىل عنجر يف البقاع، واأُفرج عن 24 منهم بعد فرتة ق�سرية.678

• بقيادة  13-14 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1990: نّفذت القوات ال�سورية وامليلي�سيا امل�سيحية املوالية ل�سوريا	

بلدات بعبدا  لبنان، وحتديًدا يف  بينهم مدنّيون، يف جبل  اإعدام بحّق 240 �سجيًنا،  اإيلي حبيقة عملّيات 

اجلي�ش  �سّنه  الذي  الع�سكري  الهجوم  اأثناء  الوح�ش وب�سو�ش وحومال وبيت مري، وذلك يف  و�سهر 
ا.679 ات عون ويف اأعقابه اأي�سً

ّ
ال�سوري على قو

• يف بعبدا. وبينما اأطلق �رصاح  ت�رصين الأول/اأكتوبر 1990: ُخطف 14 �سابًطا رفيع امل�ستوى موالًيا لعون	
واحد منهم و�ُسّلم اإىل ال�سلطات اللبنانية، احُتجز الـ13 الآخرون يف خمتلف ال�سجون ال�سورية.680

 • تناقلت الأخبار اأّن اأكرث من 2،000 من املعتقلني ال�سيا�سيني املحتجزين يف �سوريا البالغ عددهم 7،500	

ُنقلوا اإىل مراكز احتجاز �سورّية تقع يف لبنان يف العام 1990. اأّما املعتقلون يف �سوريا، فقد احُتجزوا 

يف  الع�سكري  التحقيق  فرع  و�سجون  وكفر�سو�سة  و�سيدنايا  عدرا  و�سجون  الع�سكري  املّزة  �سجن  يف 
�سوريا.681

يف جنوب لبنــان

مل تتوّقف احلرب الطويلة يف جنوب لبنان ما بني حزب الله من جهة، واإ�رصائيل وجي�ش لبنان اجلنوبي من 

البقاع  لبنان وعلى  عّدة غارات جوية على جنوب  اإ�رصائيل  و�سّنت  ال�سنتني.  هاتني  اأخرى يف خالل  جهة 

ا. اأي�سً

675    منظمة العفو الدولية، تقرير �سادر بالإنكليزية: 

AI, Extrajudicial Executions, Lebanon: Over 30 people captured and executed by Syrian forces , 1.

676   Faces of Lebanon, 277.

677   املرجع نف�سه؛ منظمة العفو الدولية، تقرير �سادر بالإنكليزية:

Extrajudicial Executions: Lebanon: Further killings and arrests by Syrian forces,1; AI,

منظمة العفو الدولية،The Wire ، �ش.6.

678   منظمة العفو الدولية، AI,  Extrajudicial Executions، �ش.1.

 . Syria and Syrian-controlled Lebanon, 6-7  679

680   املرجع نف�سه، �سفحة 7.

681   املرجع نف�سه، �سفحة 1.
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بريوت  �ساحية  يف   • الواقعة	 عيناب  قرية  على  جوية  غارة  اإ�رصائيل  نّفذت   :1989 �سباط/فرباير   28

اجلنوبية-ال�رصقية م�ستهدفًة موقًعا خا�سًعا ل�سيطرة اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني، وقطعة اأر�ش 

�سغرية مال�سقة للموقع وتابعة لثانوية عيناب، ما اأ�سفر عن �سقوط قتيلني و27 جريًحا، بينهم تلميذان 
واأ�ستاذ.682

 • 4 كانون الأول/دي�سمرب 1989: ق�سفت اإ�رصائيل وجي�ش لبنان اجلنوبي بلدَتي النبطية وكفررمان اإىل	
جانب قرى وبلدات اأخرى، ما اأّدى اإىل مقتل اأربعة اأ�سخا�ش واإ�سابة الع�رصات.683

، م�ستهدفًة  • 20 اآذار/مار�ش 1989: �سّنت اإ�رصائيل غارة جوية على البقاع، وحتديًدا على مدينة زحلة	
مواقع خا�سعة ل�سيطرة اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، وخمّلفًة 15 قتياًل و30 جريًحا.684

د املنطقة املحتلة 
َّ
18 اأيار/مايو 1989: نّفذ جي�ش لبنان اجلنوبي الّتهديَد الذي اأطلقه بق�سف مدينة �سيدا اإذا مل ُتزو

بالّطحني، ما اأ�سفر عن م�رصع اأربعة اأ�سخا�ش واإ�سابة �سّتة اآخرين.685

4.5 االغتياالت امل�ستهدفة وال�سيارات املفّخخة

واحلرب  الفو�سى  حالة  جم�ّسدًة  الفرتة،  تلك  طوال  املفّخخة  وال�سيارات  امل�ستهدفة  الغتيالت  �سل�سلة  ا�ستمّرت 

امليلي�سيات،  ف�ساًل عن  الإ�رصائيلي،  ال�سوري واجلي�ش  اللبناين واجلي�ش  اجلي�ش  نّفذ  فقد  ال�سيا�سية.  والن�سالت 

هذه  تتبع  كانت  احلالت،  بع�ش  العائلية. ويف  اأو  ال�سيا�سية  الأ�سخا�ش  انتماءات  اإىل  ا�ستناًدا  تع�ّسفّية  اعتقالت 

العتقالت عملّياُت اإعدام باإجراءات موجزة اأو اخفاء ق�رصي، كما و�ُسّجلت حالت تعذيب عديدة.

خة يف الروي�ش يف �ساحية  • 13 كانون الثاين/يناير 1989: ُقتل مديّن واأُ�سيب 20 يف انفجار �سيارة مفّخ	
بريوت اجلنوبية.686

• ا يف انفجار �سيارة مفّخخة يف البقاع.687	 29 كانون الثاين/يناير 1989: ُقتل مديّن واأُ�سيب 25 �سخ�سً

• على الأقّل يف انفجار �سيارة مفّخخة يف فرن  30 كانون الثاين/يناير 1989: ُقتل مدنّيان واأُ�سيب 18	
ال�سباك يف بريوت ال�رصقية.688

التقدمي ال�سرتاكي،  الع�سكري يف احلزب  امل�سوؤول  الفطايري،  اأنور  • اغتيل 	 �سباط/فرباير 1989:   9
و�سائقه يف بلدة دير القمر يف جبل لبنان.689

• ا يف انفجار �سيارة مفّخخة يف �سارع احلمرا.690	 7 اآذار/مار�ش 1989: ُقتل مدنيَّان واأُ�سيب 21 �سخ�سً

جّل  • اآخر يف انفجار �سيارة مفّخخة يف 	 ا  �سيب 119 �سخ�سً ا واأُ اآذار/مار�ش 1989: ُقتل 13 �سخ�سً  17
الديب.691

 ” • تي	 اأن.  الـ”تي.  مادة  من  كيلوغراًما   136 (حتمل  مفّخخة  �سيارة  انفجرت   :1989 اأيار/مايو   16

املتفّجرة) ا�ستهدفت موكب مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�سيخ ح�سن خالد يف بريوت الغربية، واأ�سفرت عن 
ا بجروح.692 مقتله اإ�سافًة اإىل ت�سعة اأ�سخا�ش اآخرين، واإ�سابة 76 �سخ�سً

682   جريدة النهار، 1989/3/1 .

.L’Orient-le Jour, 5/12/1989   683

684   جريدة النهار، 1989/3/20 .

685   جريدة النهار، 1989/5/19 .

686   جريدة النهار، 1989/1/14 .

687   جريدة النهار، 1989/1/30 .

688   جريدة النهار، 1989/1/30 .

 .La Guerre et la Mémoire, 52  689

690   جريدة النهار، 1989/3/8 .

691   جريدة النهار، 1989/3/18 .

692   جريدة النهار، 1989/5/17 .
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• ّنة.693	 اأيار/مايو 1989: اغتيل ال�سيخ �سبحي ال�سالح، اأحد الفقهاء ال�سُّ

• 9 حزيران/يونيو 1989: ُقتل اأربعة اأ�سخا�ش واأُ�سيب �ستة يف انفجار �سيارة مفّخخة يف الرو�سة.694	

اأربعة يف انفجار ا�ستهدف اإحدى كنائ�ش ال�ّسبتّية يف  • 18 متوز/يوليو 1989: ُقتل �سخ�ش واحد واأُ�سيب 	
�ساحية بريوت ال�رصقية.695

كيلوغراًما من  • ثمانني 	 انفجار  اآخرين من جّراء  �سبعة  واأُ�سيب  ُقتل �سخ�سان  اأيلول/�سبتمرب 1989:   5
املتفّجرات يف املكّل�ش يف �ساحية بريوت ال�رصقية.696

ناظم القادري ومرافقه بعد اأن اأطلق جمهولون النار عليهما يف  • 22 اأيلول/�سبتمرب 1989: ُقتل النائب 	
�سارع فردان يف بريوت الغربية.697

يف انفجار  • 22 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1989: ُقتل الرئي�ش املنتخب رينيه معو�ش وع�رصات ال�سخا�ش 	
ا�ستهدف موكبه يف بريوت الغربية يوم عيد ال�ستقالل.698

مدينة  يف  بالر�سا�ش  رمًيا  الزايك  اليا�ش  • الكتائب 	 يف  القيادي  اغتيل   :1990 الثاين/يناير  19 كانون 
جبيل.699

�سمعون  كميل  الأ�سبق  اجلمهورية  • رئي�ش 	 (جنل  �سمعون  داين  ُقتل   :1990 الأول/اأكتوبر  ت�رصين   21

اأيدي  على  لبنان،  جبل  بعبدا،  يف  منزلهم  يف  وجناله  وزوجته  الأحرار)  الوطنيني  حزب  ورئي�ش 
م�سّلحني جمهولني يرتدون الزّي الع�سكري.700

4.6 عمليات اخلطف واالحتجاز التع�سفي واالإعدام باإجراءات موجزة

وبريوت  طرابل�ش  يف  الأ�سخا�ش  مئات  • على 	 القب�ش  ال�سورية  الع�سكرية  املخابرات  األقت   :1989

وعنجر.  واملفرزة  الأمركان”  “مدر�سة  �سجون  يف  ا�ستجوابهم  خالل  العنف  اإىل  وجلاأت  والبقاع 

ا من اأبرز ال�سجناء نقلوا اإىل دم�سق حيث خ�سعوا للمزيد من ال�ستجواب  وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن بع�سً
واحُتجزوا.701

ة اختطاف ال�سيخ ال�سيعي املقّرب من  • ة الإ�رصائيلية عملّي	 ات اخلا�سّ
ّ
متوز/يوليو 1989: نّفذ جنود يف القو

اإ�رصائيل 12 عاًما  لبنان، وبقي معتقاًل يف  الكرمي عبيد من منزله يف جب�سيت، جنوب  الله عبد  حزب 
بدون تهمة اأو حماكمة.702

• اأ�رصت القوات اللبنانية مئات الأ�سخا�ش، بينهم مدنيون، يف اأثناء حربها مع اجلي�ش اللبناين.703	

• ات اللبنانية واجلي�ش اللبناين اعتقالت تع�ّسفّية بحّق املدنيني.704	
ّ
بح�سب اإفادات �سهود، نّفذ كّل من القو

.Syria and Syrian-controlled Lebanon, 10   693

694   جريدة النهار، 1989/6/10 . 

695   جريدة النهار، 1989/7/19 .

696   جريدة النهار، 1989/9/6 .

697   جريدة النهار، 1989/9/22 .

698   جريدة النهار، 1989/11/23 .

699   جريدة ال�سفري، 1990/1/20 .

700   جريدة ال�سفري، 1990/10/22 .

701   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 1989/�سوريا، الن�سخة الإنكليزية،  �ش. 4.

702    منظمة العفو الدولية، تقرير �سادر بالإنكليزية:

Israeli/Lebanon: Amnesty International Calls for the Release of all Hostages، 1.

703   منظمة العفو الدولية، تقرير �سادر بالإنكليزية:

Summary of Amnesty International’s Concerns During 1990 in Countries Involves in the Gulf Conflict.

704  Union des Jeunes Européens, Livre Blanc du Conflit Armée Libanaise-Forces Libanaises 31 janview 1990, 31.
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رمًيا  • اإّما 	 موجزة  باإجراءات  الإعدام  عمليات  نّفذت  اللبنانية  ات 
ّ
القو اأّن  طبية  وطواقم  ناجون  اأفاد 

بالر�سا�ش اأو قطًعا للراأ�ش بالفاأ�ش.705

4.7  1975 - 1990 باالأرقام

خالله  يف  خ�سع  جديد  عهد  وفاحتة   ،1975 العام  يف  اندلعت  التي  املتتالية  احلروب  خامتة  الف�سل  هذا  �سّكل 

لبنان بجمهورّيته الثانية (ابتداًء من 21 اأيلول/�سبتمرب من العام 1990) لل�سيطرة ال�سورية من النواحي الأمنية 

وال�سيا�سية والقت�سادية. فقد متركز ثالثون األف جندّي يف البالد، ون�سط فيها عمل اأجهزة املخابرات. وبقيت 

اإ�رصائيل وميلي�سيا جي�ش لبنان اجلنوبي املوالية لها ت�سيطران على اجلنوب اللبناين.

اللبنانّية تقريًرا قّدرت فيه جمموع �سحايا احلرب  اأ�سدرت احلكومة  العام 1992،  اآذار/مار�ش من  يف �سهر 

كما يلي: 144،240 قتياًل؛ و197،506 جرحى بينهم 13،455 من ذوي الإعاقة الّدائمة؛ و17،415 مفقوًدا 
بينهم 13،968 خمطوًفا افرُت�ش اأّنهم يف عداد القتلى. 706

اإّن البحث الذي اأجراه لحقًا لبكي واأبو رجيلي بال�ستناد اإىل م�سادر من ال�سليب الأحمر اللبناين، والأحزاب 

اللبناين  واجلي�ش  الأخرى،  الإعالم  وو�سائل  ال�سهرية،  “رويرتز”  وكالة  تقارير  واإىل  املختلفة،  وامليلي�سيات 

والقوى الأمنية، خُل�ش اإىل اأّن �سحايا احلرب يتوّزعون على ال�سكل الآتي: 71،328 قتياًل، بينهم 90 يف املئة 

من املدنّيني (اأي 2،7 يف املئة من جمموع �سكان لبنان)؛ و97،144 جريًحا، بينهم 86،1 يف املئة من املدنيني 

اإعاقة دائمة (اأي 0،36 يف املئة من جمموع �سكان  (اأي 4 يف املئة من جمموع �سكان لبنان)؛ و9،627 حالة 

لبنان)؛ و19،860 مفقوًدا (اأي 0،75 يف املئة من جمموع �سكان لبنان).707 بالإ�سافة اإىل ذلك، قّدر لبكي واأبو 

دوا من منازلهم (اأي 30 يف املئة من جمموع ال�سكان) ب�سكل دائم اأو  رجيلي اأّن اأكرث من 800،000 لبنايّن �رُصِّ

ا) هاجروا البالد ب�سورة دائمة،709 ناهيك عن  موؤّقت،708 واأّن اأكرث من ثلث �سكان لبنان (اأي 894،717 �سخ�سً
ة يف اأثناء احلرب.710 تدمري 156 مدر�سة ر�سمّية و272 مدر�سة خا�سّ

ولكْن، بينما ا�ستعاد لبنان ما ي�سبه احلياة الطبيعية واأُطلقت جهود اإعادة الإعمار (التي ترّكز معظمها يف بريوت)، 

البالد  لتعّكر على  اآخر  اإىل  امل�سلحة تهّب من حني  النزاعات  توا�سلت النتهاكات اخلطرية، وما برحت رياح 

�سفوها.

705   املرجع نف�سه، �ش. 46-45.

706   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 1993/لبنان، الن�سخة الإنكليزية،  �ش.1.

707   Bilan des Guerres du Liban, 211.

708   املرجع نف�سه، �سفحة 20.

709   املرجع نف�سه، �سفحة 212.

710   Franck Mermier and Christophe Varin (eds.), Mémoires de guerres au Liban (1975-1990), 344 and 349.

 



77www.ictj.org/ar

كانون االأول/ 5�  القّوات االأجنبية يف لبنان وان�سحابها: كانون الثاين/يناير 1991 – 

دي�سمرب 2005

خرج لبنان من احلرب بلدًا حمّطمًا، اإذ ُدّمَر اقت�ساده وبنيته التحتية ونظامه التعليمي وموؤ�س�سات الدولة، واأُنهك 

�سعبه. ومل يفلح اّتفاق الطائف، املعتمد حديًثا، كثرًيا يف حّل امل�سكالت املتجّذرة عميقًا يف البنية ال�سيا�سية اللبنانية. 

وقد �سعفت �سيادة لبنان على اأرا�سيه اإىل حدٍّ كبري ب�سبب �سيطرة اإ�رصائيل وميلي�سيا جي�ش لبنان اجلنوبي التابعة 

لها على جنوب لبنان من جهة، و�سيطرة اجلي�ش ال�سوري على جزء كبري من املناطق الأخرى بعديد موؤلَّف من 

30،000 جندّي وعدد غري حمّدد من عنا�رص الأجهزة الأمنية.

الإ�سرتاكي)  التقدمي  اأمثال وليد جنبالط (زعيم احلزب  �سابقني من  اأمراء حرب  �ُسّكلت حكومة جديدة �سّمت 

ات اللبنانية واملردة وغريهما. ويف �سهر اآذار/
ّ
ونبيه بّري711 (زعيم حركة اأمل) ووزراء اآخرين ميّثلون القو

مار�ش من العام 1991، �سدر بيان وزارّي دعا كاّفة امليلي�سيات اللبنانية وغري اللبنانية اإىل نزع �سالحها با�ستثناء 

حزب الله712 (وجي�ش لبنان اجلنوبي بطبيعة احلال لأّن جنوب لبنان مل يكن حتت �سيطرة احلكومة). ويف 26 

ا عن اجلرائم ال�سيا�سية التي ارُتكبت قبل  اآب/اأغ�سط�ش من العام 1991، اأ�سدر جمل�ش النواب اللبناين عفوًا عاماًّ

28 اآذار/مار�ش من العام 1991، با�ستثناء الغتيالت التي ا�ستهدفت �سخ�سيات �سيا�سية ودينية ودبلوما�سية. 

واأُعيد بع�ش عنا�رص امليلي�سيات اإىل موؤ�س�سات الدولة.

العنف طبعت  اأن جولت جديدة من  اإّل  الطبيعية،  احلياة  نوع من  اإىل  الظاهرية  العودة  هذه  الرغم من  على 

ال�سنوات اخلم�ش ع�رصة املتعاقبة، واأبرزها النزاع امل�ستمر يف جنوب لبنان، وقد تخّلله هجومان اإ�رصائيلّيان يف 

العاَمني 1993 و1996. هذا وقد ا�ستمّرت عمليات انتهاك حقوق الإن�سان، اإذ قامت القوات الع�سكرية ال�سورية 

العاملة يف لبنان اأو الأجهزة الع�سكرية اللبنانية باعتقال ع�رصات اللبنانيني والفل�سطينيني اأو باختطافهم، وقد ُنقلوا 

لحًقا اإىل �سوريا على ما ُذكر. وكان تعذيب املعتقلني ال�سيا�سيني �سائًعا يف مراكز الحتجاز ال�سورّية يف لبنان 

اأو جي�ش  هي  ا�ستمرت  فقد  لبنان،  الإ�رصائيلية يف جنوب  ات 
ّ
القو اإىل  بالن�سبة  اأما  ا.  اأي�سً اللبنانّية  ال�سجون  ويف 

لبنان اجلنوبي باختطاف الأ�سخا�ش واعتقالهم ّتع�ّسفّيًا اأو باأ�رصهم وتعذيبهم يف مراكز الحتجاز التابعة لها.713 

بالإ�سافة اإىل ذلك، توا�سلت الغتيالت امل�ستهدفة وتفخيخ ال�سيارات يف �سنوات ما بعد احلرب، وتفاقمت ب�سكل 

ملفت يف العامني 2004 و2005.

ان�سحبت القوات الإ�رصائيلية من جنوب لبنان يف �سهر اأيار/مايو من العام 2000، و�رصعان ما انهار جي�ش لبنان 

ات ال�سورية من لبنان يف �سهر ني�سان/اأبريل من العام 2005. لقد 
ّ
اجلنوبي. وبعد خم�ش �سنوات، خرجت القو

�سّكلت هذه الأحداث الكربى ف�ساًل جديًدا من تاريخ لبنان املعا�رص.

5.1 اإ�رصائيل يف لبنان: ا�ستمرار النزاع امل�سّلح

فيما كان اجلي�ش اللبناين يبداأ انت�ساره �سمال نهر الأويل ويجمع ال�سالح من امليلي�سيات الفل�سطينية يف اإطار حملة 

اأو�سع لنزع ال�سالح، دخل يف مواجهات ق�سرية مع ف�سائل فل�سطينية م�سّلحة متمركزة يف خمّيَمي عني احللوة 

711   اأ�سبح رئي�ش جمل�ش النواب يف �سهر اأكتوبر/ت�رصين الأول من العام 1992.

ل اإليه يف �سهر ني�سان/اأبريل من العام 1991.  712   مبوجب اتفاق �سوري- اإيراين مّت التو�سّ

ا (SOLIDA)، اأُ�رَص املعتقلني واملفقودين يوا�سلون  713   الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان (FIDH) ومنظمة دعم اللبنانيني املعتقلني اإعتباطياًّ

النتظار، �ش. 3.
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منّظمة  بت�سليم  انتهت  وقد  العام 1991.  �سهر متوز/يوليو من  �سّيما يف  الفل�سطينيني، ول  لالجئني  واملية ومية 

التحرير الفل�سطينية �سالحها اإىل اجلي�ش.

على الرغم من انتهاء النزاعات امل�سّلحة الوا�سعة النطاق على �سائر الأرا�سي اللبنانية، ا�ستمّر املدنّيون يف جنوب 

لبنان بتحّمل تبعات ال�رصاع ما بني حزب الله من جهة واإ�رصائيل/جي�ش لبنان اجلنوبي من جهة ثانية.

على  اإ�رصائيلية  جوية  غارة  يف  • اآخرون 	 ت�سعة  واأُ�سيب  اأ�سخا�ش  ثالثة  ُقتل   :1991 حزيران/يونيو   3
مواقع فل�سطينية يف �رصق �سيدا.714

• يف غارة جوية اأخرى على املنطقة نف�سها.  4 حزيران/يونيو 1991: ُقتل ع�رصة اأ�سخا�ش واأُ�سيب 50	
 الأعنف منذ �سهر حزيران/يونيو 1982. 715

ّ
واعُترب هذا الهجوم الإ�رصائيلي

واجلي�ش  اجلنوبي  لبنان  وجي�ش  الله   • حزب	 بني  املتبادل  الق�سف  امتّد   :1991 حزيران/يونيو   28
الإ�رصائيلي على جبهة كفرفالو�ش اإىل �سيدا و�سواحيها، ما اأ�سفر عن مقتل �سخ�سني واإ�سابة 12. 716

حرب االأيام ال�ّسبعة اأو عملية ت�سفية احل�ساب

ا ومدفعياًّا على جنوب لبنان ُعرف بعملية ت�سفية احل�ساب،  يف 25 متوز/يوليو 1993 ،�سّنت اإ�رصائيل هجوًما جوياًّ

ورمى اإىل معاقبة حزب الله لإطالقه �سواريخ على مواقع اإ�رصائيلية واأخرى تابعة جلي�ش لبنان اجلنوبي. 

نّفذ اجلي�ش الإ�رصائيلي ما بدا كاأّنه ا�ستهداف مبا�رص ومدرو�ش ملواقع مدنّية بحتة، وجتّلى ذلك من خالل:

• ق�سف �سوق اخل�سار يف �سيدا من دون �سابق اإنذار، ما اأوقع على الأقّل قتيلني و�ستة جرحى.717	

ذلك الأ�سبوع بينما كان الطاقم الطبي وفريق الإنقاذ  • ا�ستهداف بني ثالث وخم�ش �سيارات اإ�سعاف يف 	
ينقل �سحايا.718

• ا�ستخدام اإ�رصائيل وحزب الله اأ�سلحة اأحدثت خ�سائر غري متكافئة يف �سفوف املدنيني.719	

املاأهولة  لبنان  جنوب  مناطق  يف  الف�سفور  وقذائف  ة  • م�سمارّي	 لقذائف  ح  املرجَّ اإ�رصائيل  ا�ستخدام 
بال�سكان.720

�سحيح اأّن اإ�رصائيل وّجهت حتذيرات اإىل �سّكان اجلنوب وطلبت منهم مغادرة منازلهم، غري اأّن هذه التحذيرات 

كانت مبهمة وبالتايل غري فّعالة، ومل متنحهم الوقت الكايف بتاًتا لإخالء منازلهم.721 

يف ختام “حرب الأيام ال�سبعة”، كانت اخل�سائر التي تكّبدها املدنّيون هائلة.

، بينهم عدد كبري من الأطفال  • ا واإ�سابة 500	 اأّدى الهجوم الإ�رصائيلي اإىل مقتل ما ل يقّل عن 118 مدنياًّ
وال�سيوخ، كما اأحلق �رصًرا بالًغا بـ55 قرية، و�رّصد 300،000 مديّن. 722

714   عمود امللح، �ش. 243.

715   املرجع نف�سه.

716   املرجع نف�سه.

717   هيومن رايت�ش ووت�ش، تقرير �سادر بالإنكليزية:

Civilian Pawns, Laws of War Violations and the Use of Weapons on the Israel-Lebanon Border.,HRW 6 .ش� 

718   املرجع نف�سه.

719 املرجع نف�سه.

720 املرجع نف�سه.

721   AI: NWS 11/089/1993 p. 4.

722   هذه هي الأرقام الر�سمية اللبنانية وفقا للتقرير ال�سادر بالإنكليزية عن منظمة العفو الدولية الذي يحمل عنوان: “اأعمال القتل غري القانونية يف 

خالل عملية عناقيد الغ�سب” Unlawful Killings During Operation ”Grapes of Wrath، �سفحة 4 و�سفحة 9، ولكّن هذه الأرقام غري 

 Civilian Pawns, Laws of War Violations and the Use of Weapons :موؤكدة حتى الآن. لالطالع على امل�سادر والأرقام الواردة، اأنظر

.on the Israel-Lebanon Border, ، 81
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• ل�سيطرة جي�ش لبنان اجلنوبي اأ�رصاًرا  اأحلقت هجمات حزب الله على مناطق يف جنوب لبنان خا�سعة	
وا�سعة النطاق، واأوقعت خ�سائر فادحة يف �سفوف غري املقاتلني.723

• وم�ساجد  قطعت القوات الإ�رصائيلية املياه والكهرباء، ودّمرت البنى التحتية املدنّية، ومن �سمنها مدار�ش	
وكنائ�ش ومقابر وطرقات وج�سور. 724

بعد �سهرين:

 • 	30 من  اأكرث  واأُ�سيب  وامراأتان،  رجال  �ستة  بينهم  مدنّيني،  ثمانية   ُقتل   :1993 اأيلول/�سبتمرب   13

ا يف مظاهرة نّظمها حزب الله احتجاًحا على توقيع “اإعالن املبادئ” بني اإ�رصائيل ومنّظمة التحرير  �سخ�سً

احل�سود    على 
ّ
ثم الهواء  النار يف  اللبناين  اجلي�ش  اأطلق  اإذ  وا�سنطن،  الأمريكية  العا�سمة  الفل�سطينية يف 

امل�ساركة. 725وكانت جلنة الأمن املركزي (التي يراأ�سها وزير الداخلية) قد اأ�سدرت بياًنا يف 12 اأيلول/

�سبتمرب ذّكرت فيه املواطنني، كما بدا، مبنع الّتظاهر الذي فر�سه جمل�ش الوزراء.

اال�ستباكات امل�ستمّرة بني اإ�رصائيل وحزب الله

ل اإليه بني اإ�رصائيل وحزب الله يف العام 1993، وق�سى بامتناع  على الرغم من التفاق ال�سفهي الذي مّت الّتو�سّ

لبنان،  املدنية يف  الأهداف  اأو  املدنيني  اإ�رصائيل وبالتوقف عن مهاجمة  ال�سواريخ على  اإطالق  الله عن  حزب 

ا�ستمّرت النتهاكات بحّق املدنّيني. ويت�سمن بع�ش الأمثلة على ذلك ما يلي:

• على اإثر هجمات انتقامية باملدفعية وقذائف الهاون  14 اأيلول/�سبتمرب 1993: ُقتل مدنّيان يف جنوب لبنان	
بني اجلي�ش الإ�رصائيلي وجي�ش لبنان اجلنوبي من جهة، وحزب الله من جهة اأخرى. 726

الأطفال  • من 	 غالبّيتهم  ا  �سخ�سً  35 ُقتل  البقاع،  �رصَق  كوكب  عني  بلدة  يف   :1994 حزيران/يونيو   2

وال�سباب بني �سّن 12 و18 عامًا يف هجوم �سّنته اإ�رصائيل على موقع اّدعت اأّنه “مع�سكر تلقني عقائدي 
حلزب الله”.727

اء �ساروخ اأطلقته طائرة نّفاثة  • 4 اآب/اأغ�سط�ش 1994: ُقتل �ستة مدنّيني واأُ�سيب 11 �سخ�ش اآخر من جّر	
اإ�رصائيلية على مبنى �سكني يقع يف بلدة دير الزهراين يف جنوب لبنان.728

• يف غارة جوية اإ�رصائيلية على بلدة دير الزهراين  8 اآب/اأغ�سط�ش 1994: ُقتل �سّتة مدنيني واأُ�سيب 17	
جنوَب لبنان.729

بالقذائف  • 	 
ّ

19 اأيلول/�سبتمرب 1994: ُقتل اأربعة مدنّيني واأُ�سيب اأربعة اآخرون من جّراء ق�سف اإ�رصائيلي
امل�سمارية على بلدة يف النبطية الفوقا جنوَب لبنان.730

القذائف  �سحايا  منهم  (اأربعة  ني  • املدنّي	 من  قتلى  �سبعة  �سقط   :1994 الأول/اأكتوبر  ت�رصين   20-19
امل�سمارّية) واأُ�سيب اأربعة اأ�سخا�ش731 من جّراء الهجمات التي �سّنتها اإ�رصائيل وامليلي�سيا التابعة لها.732

723   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 1994/لبنان، الن�سخة الإنكليزية، 5.

.Civilian Pawns, Laws of War Violations and the Use of Weapons on the Israel-Lebanon Border, 5   724

725   منظمة العفو الدولية، تقرير �سادر بالإنكليزية:

AI, Killing of Demonstrators/Fear for Safety, 1; HRW, All Demonstrations Banned, 3.

726   Civilian Pawns, Laws of War Violations and the Use of Weapons on the Israel-Lebanon Border, 62.

727   املرجع نف�سه، �سفحة 24.  

728   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 1995/لبنان، الن�سخة الإنكليزية، �ش. 3.

729   Civilian Pawns, Laws of War Violations and the Use of Weapons on the Israel-Lebanon Border, 62.

730   املرجع نف�سه.

731   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 1995/لبنان، الن�سخة الإنكليزية، �ش. 3.

732   Civilian Pawns, Laws of War Violations and the Use of Weapons on the Israel-Lebanon Border, 63.

�ش. 63.
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• بني  31 اآذار/مار�ش 1995: �سقط اأربعة قتلى من املدنيني يف جنوب لبنان من جّراء تبادل الق�سف	

الع�سكرّيني ر�سا  الله  اأحد قادة حزب  اإ�رصائيلية  ا�ستهداف مروحيٍة  اأعقاب  الله واإ�رصائيل يف  حزب 
يا�سني.733

�سقرا يف  بلدة  • على  اإ�رصائيلية	 قذيفة  �سقوط  اإثر  امراأة م�رصعها على  لقيت  22 حزيران/يونيو 1995: 
جنوب لبنان.734

• النبطية نتيجة القذائف امل�سمارية التي  8 متوز/يوليو 1995: ُقتل ثالثة اأطفال واأُ�سيب اأربعة اآخرون يف	
اأطلقتها الدبابات الإ�رصائيلية.735

• �سبعة اآخرون نتيجة القذائف امل�سمارية التي  22 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1995: ُقتل �سبعة مدنيني واأُ�سيب	
اأطلقتها الدبابات الإ�رصائيلية على بلدَتي النبطية وكفررمان.736

• ثالثة من رفاقه يف انفجار  8 ني�سان/اأبريل 1996: ُقتل فتى لبناين يف الرابعة ع�رصة من عمره واأُ�سيب	
عبوة على جانب الطريق يف قرية برع�سيت اجلنوبية الواقعة �سمال املنطقة املحتّلة.737

حرب ني�سان/اأبريل اأو عملّية عناقيد الغ�سب

ا وا�سًحا اإىل نهاية التفاهم ال�ّسائد منذ العام 1993 ومقّدمة  �سّكل مقتل الّطفل اجلنوبي يف  8 ني�سان/اأبريل موؤ�رّصً

 ال�سامل الثاين منذ انتهاء احلرب الأهلية عام 1990.
ّ

للهجوم الإ�رصائيلي

 • دامت هذه احلرب من 11 اإىل 26 ني�سان/اأبريل من العام 1996 ويف خاللها اأوقعت الهجمات الع�سكرية	

الإ�رصائيلية 154 قتياًل و351 جريًحا يف �سفوف املدنّيني، و�رّصدت اأكرث من 300،000 مديّن، بح�سب 
�سجاّلت اجلي�ش اللبناين.738

• اجلمهور وب�ساليم يف �سواحي بريوت، ف�ساًل عن اأجزاء  دّمر اجلي�ش الإ�رصائيلي حمّطتي الكهرباء يف	

من طرقات وج�سور جنوَب لبنان. وقد رزح لبنان حتت وابل من الق�سف املدفعي واجلوي والبحري 

وجنوب  والبقاع  بريوت  احلربية  وطائراتها  مروحّياتها  هجمات  وطالت  احلرب.  هذه  مّدة  طوال 

ني�سان/  13 من  وابتداًء  اأخرى.  واأهداًفا  بريوت  �سمال  للكهرباء  وحمطة  طرقات  وا�ستهدفت  لبنان، 
اأبريل، حا�رص �سالح البحرية الإ�رصائيلي مرافئ بريوت و�سيدا و�سور.739

ويف ما يلي بع�ش اأبرز الأحداث التي اأُبلغ عنها:

• على �سيارة اإ�سعاف يف قرية املن�سوري  13 ني�سان/اأبريل 1996: اأطلقت مروحية اإ�رصائيلية الّنار	

امراأتني واأربع  اأ�سفر عن مقتل  (اليونيفيل)، ما  لبنان  املوؤقتة يف  املّتحدة  ة الأمم 
ّ
قو القريبة من مقّر 

اليوم  ويف  الأحمر.  الهالل  �سعار  الإ�سعاف  �سيارة  حملت  وقد  قريتهن.  من  يهربن  كّن  فتيات 

اإ�سابة اأربعة من الركاب  اأّدى اإىل  اإ�سعاف اأخرى، ما  التايل، هاجمت القوات الإ�رصائيلية �سيارة 
بجروح.740

• الفوقا، ما  18 ني�سان/اأبريل 1996: دّمرت طائرة حربية اإ�رصائيلية منزًل من طابقني يف بلدة النبطية	

733   املرجع نف�سه. 

734   املرجع نف�سه.

735   املرجع نف�سه، �سفحة 64.

736   املرجع نف�سه، �سفحة 29. 

737   اأفاد التقرير ال�سادر بالنكليزية عن منظمة العفو الدولية  Unlawful Killings During Operation ”Grapes of Wrath” يف ال�سفحة 4 

اأّن حزب الله رّد من خالل اإطالق ال�سواريخ على �سمال اإ�رصائيل، ما اأّدى اإىل اإ�سابة �ستة مدنيني، جراح واحد منهم خطرية. 

738   منظمة هيومن رايت�ش ووت�ش، تقرير �سادر باللغة الإنكليزية:

HRW, Israel/Lebanon: ”Operation Grapes of Wrath,“ The Civilian Victims , 3.

739   Civilian Pawns, Laws of War Violations and the Use of Weapons on the Israel-Lebanon Border, 10-11.

740   Unlawful Killings During Operation ”Grapes of Wrath, 14-15 ; Civilian Pawns, Laws of War Violations and the 

Use of Weapons on the Israel-Lebanon Border, 10.
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اأيٍّ من  اأنه مل يتوّفر دليل على تواجد  اأم واأطفالها ال�سبعة. وُذكر  اأ�سفر عن مقتل ت�سعة مدنيني، بينهم 
ا للق�سف.741 مقاتلي حزب الله يف البيت اأو يف البيتني الآخرين الّلذين تعّر�سا اأي�سً

. ففي بلدة  • ح�سل الهجوم الإ�رصائيلي الأعنف على الإطالق يف هذه احلرب يف 18 ني�سان/اأبريل 1996	

لليونيفيل الذي كان  التابعة  الفيجية  الكتيبة  قانا اجلنوبية، ق�ساء �سور، ق�سف اجلي�ش الإ�رصائيلي مقّر 

ياأوي عدًدا تراوح بني 500 و800 مديّن جلوؤوا اإليه هرًبا من الق�سف. فلقي 100 �سخ�ش على الأقّل 

حتفهم وُجرح املئات واأربعة عنا�رص من اليونيفيل.742 واأ�سدرت الأمم املتحدة تقريًرا ُرفع اإىل جمل�ش 

الأمن بتاريخ 7 اأيار/مايو 1996. وخُل�ش اإىل اأنه من غري املرّجح اأن يكون ق�سف املركز التابع لالأمم 
املّتحدة ناجًما عن اأخطاء تقنية و/اأو اإجرائية فادحة، ولكْن، ل ميكن ا�ستبعاد هذا الحتمال كّلياًّا.743

ني�سان/اأبريل 1996  تفاهم خّطي يف 26  اإىل  املتحاربان  الفريقان  ل  تو�سّ اأن  بعد  الغ�سب  عناقيد  عملّية  انتهت 

ين�ّش على الأ�س�ش نف�سها التي ارتكز عليها تفاهم العام 1993، وهي جمموعة اأحكام ترمي اإىل حماية املدنيني. 

ولكْن هذا التفاهم كان خطيًا وُن�رص علًنا على خالف التفاهم ال�سابق. كما اأنه دفع اإىل ت�سكيل جلنة مراقبة تتمثل فيها 
الوليات املّتحدة وفرن�سا و�سوريا ولبنان واإ�رصائيل لالإ�رصاف على ح�سن تنفيذه.744

لكّن الفريقني انتهكا هذا التفاهم عّدة مّرات قبل ان�سحاب اإ�رصائيل من جنوب لبنان يف �سهر اأيار/مايو من العام 

2000. يف لبنان:

على  اإ�رصائيلية  جوية  غارة  يف  ال�ستة  واأطفالها  لبنانية   • امراأة	 ُقتلت   :1998 الأول/دي�سمرب  كانون   22
منزلهم يف البقاع.745

• 17 اأيار/مايو 1999: ُقتل مدنّيان يف غارة جوية اإ�رصائيلية على بلدة زوطر ال�رصقية جنوب لبنان.746	

املدنية،  التحتية  البنية  ا�ستهدفت  • غارات  الطائرات الإ�رصائيلية ع�رص	 24 حزيران/يونيو 1999: �سّنت 

ة حمطات الكهرباء يف اجلمهور وب�ساليم وبعلبك وبنت جبيل، وحمطة اإر�سال للهواتف املحمولة  وبخا�سّ

يف اجلية، �سمال �سيدا. كما دّمرت ج�رص نهر الأويل القريب من �سيدا.747 ويف ما يلي قائمة بال�سحايا 

املدنيني الذين �سقطوا نتيجة هذه الغارات:

ا. -  يف اجلمهور، مقتل خم�سة رجال اإطفاء واإ�سابة 12 �سخ�سً

-  يف الدامور، مقتل �سخ�سني على الطريق العام ال�ساحلي.

ا بجروح. -  يف بعلبك، اإ�سابة حواىل 30 �سخ�سً

-  على ج�رص الأويل، اإ�سابة خم�سة مدنيني وجندّيني لبنانّيني بجروح.

اللبنانّيني، مبن فيهم  • يف خالل هذه الفرتة، ظّل جي�ش لبنان اجلنوبي ميار�ش الطرد الق�رصّي بحق املدنّيني 	

الأطفال وال�سيوخ، من الأرا�سي الرازحة حتت الحتالل الإ�رصائيلي. وقد بداأت عملّيات الطرد هذه 
يف العام 1985، ووقع �سحّيتها مئات اجلنوبّيني.748

741  Unlawful Killings During Operation ”Grapes of Wrath, 13-14; Civilian Pawns, Laws of War Violations and the Use 

of Weapons on the Israel-Lebanon Border, 11.

742  Unlawful Killings During Operation ”Grapes of Wrath, 14-15; Civilian Pawns, Laws of War Violations and the Use 

of Weapons on the Israel-Lebanon Border, 11..

743   جمل�ش الأمن التابع لالأمم املتحدة، ر�سالة وّجهها اأمني عام الأمم املتحدة اإىل رئي�ش جمل�ش الأمن بتاريخ ال�سابع من اأيار/مايو من العام 1996 

(نيويورك). الر�سالة بالنكليزية على هذا الرابط:

 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/62D5AA740C14293B85256324005179BE. 

744   ُذكر اأّنه ابتداًء من �سهر متوز/يوليو، جتّدد تبادل اإطالق النار ولكن بوترية اأخّف، و�سقط �سحايا يف �سفوف املدنّيني، ومل توؤّد جمموعة 

املراقبني دوًرا فاعاًل.

745   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 2000/لبنان، الن�سخة الإنكليزية،  �ش 328.

746   املرجع نف�سه.

747   وكالة ا�سو�سيتد بر�ش، 1999/6/26.

748   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 2000/لبنان، الن�سخة الإنكليزية، �ش. 328.
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اأ�سا�سية لتوليد الكهرباء، ما اأ�سفر  • 8 �سباط/فرباير 2000: دّمرت غارة جوية اإ�رصائيلية ثالث حمّطات 	
عن اإ�سابة 15 مدنياًّا بجروح.749

يف  الكهرباء  لتوليد  مدنّيتني  حمّطتني  الإ�رصائيلية  • احلربية 	 الطائرات  رت 
ّ
دم  :2000 اأيار/مايو   5

البداوي �سمال لبنان ويف ب�ساليم يف �ساحية بريوت ال�رصقية، اأو على الأقّل اأحلقت اأ�رصاًرا ج�سيمة 
فيهما.750

اعتقاالت تع�سفّية وممار�سات ّتعذيب واخفاء ق�رصي

الإ�رصائيلي على بيته  •  م�سطفى الديراين يف هجوم �سّنه اجلي�ش 	
ّ

20 اأيار/مايو 1994: اأُ�رص املنا�سل ال�سيعي

يف بلدة ق�رصنبا البقاعية. وُذكر اأّنه تعّر�ش ملعاملة مهينة وللّتعذيب بال�رّصب املرّبح عقب اأ�رصه، ومل 
ه اإليه اأّي تهمة كما مل ُيحاكم قّط، ومل ُي�سَمح له مبقابلة الّلجنة الدولية لل�سليب الأحمر.751 توجَّ

اأُن�سئ معتقل اخليام يف العام 1985 يف املنطقة اخلا�سعة لالحتالل الإ�رصائيلي، وتوىّل اجلي�ش الإ�رصائيلي اإدارته 

، ولكْن مع 
ّ

ب�سكٍل مبا�رص، اأقّله حّتى العام 1987. وبعد ذلك، اأم�سى املعتقل حتت �سيطرة جي�ش لبنان اجلنوبي
ّباط الإ�رصائيليني ظّلوا ي�ساركون يف تعذيب املعتقلني حتى العام 1988 على الأرجح.752 ذلك، ُذكر اأّن ال�سّ

واحلّمامات. • 1985-1987: مت تعذيب املعتقلني وجتويعهم وحرمانهم املياه والكهرباء 	

للتعذيب يف  • 1994: ُذكر اأّن ما ل يقّل عن 200 �سخ�سًا كانوا حمتجزين يف معتقل اخليام، وقد تعّر�سوا 	
خالل عمليات ال�ستجواب، ومل ُي�سمح لهم بالتوا�سل مع اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر.753

التعذيب  اأ�سكال  • عن 	 ب�سهاداتهم  �سابقًا  معتقاًل   144 اأدىل  اخليام،  معتقل  اإقفال  بعد   :2000 اأيار/مايو   23

الهواء  يف  الأعمدة  اإىل  املعتقلني  وربط  بال�سجائر  واحلرق  ال�رصب  من  فيه،  متار�ش  كانت  التي  املختلفة 

عق الكهربائي، واإجراء جتارب طبية عليهم يف م�ست�سفى  الّطلق يف ظروف مناخية قا�سية، اإىل تعذيبهم بال�سّ
مرجعيون، ف�ساًل عن العتداءات اجلن�سية. وقد ق�سى 14 معتقاًل حتت التعذيب يف خالل تلك الفرتة.754

الدولية  اللجنة  تن�سيقها  توّلت  الله  وحزب  اإ�رصائيل  بني  وجثث  اأ�رصى  تبادل  عمليات  من  جولت  عّدة  جرت 

لل�سليب الأحمر.

-   كانون الثاين/يناير 2004: على اإثر الو�ساطة الأملانية، اأفرجت اإ�رصائيل عن 30 معتقاًل لبنانياًّا، مبن 

ت�سليم  لبنانًيا، يف مقابل  ا رفات 59  اأي�سً الديراين، و�سّلمت  الكرمي عبيد وم�سطفى  ال�سيخ عبد  فيهم 

حزب الله جثث ثالثة جنود اإ�رصائيليني اأُ�رصوا يف العام 2000، بالإ�سافة اإىل رجل اأعمال اإ�رصائيلي 
اخُتطف يف دبي يف العام 2000. 755

ا، من اللبنانيني والعرب، ف�ساًل  -  16  متوز/يوليو 2008: �سّلمت اإ�رصائيل رفات حواىل 199 �سخ�سً
عن خم�سة اأ�رصى لبنانيني. ولقد متّكن لبنان من حتديد هوّيات الّرفات. 756

749   وكالة ا�سو�سيتد بر�ش، 2000/2/8.

ا خمزن �سالح يف البقاع. 750   اأفادت جريدة النهار بتاريخ 2000/5/6 اأّن الغارة الإ�رصائيلية ا�ستهدفت اأي�سً

751   وثيقتان �سادرتان باللغة الإنكليزية عن منظمة العفو الدولية:

Israeli/Lebanon: Amnesty International Calls for the Release of all Hostages; Israel/South Lebanon: Israel’s Forgotten 

Hostages: Lebanese Detainees in Israeli and Khiam Detention Center, 11 .

يف �سهر كانون الثاين/يونيو من العام 2004، ويف اإطار عملية تبادل لالأ�رصى بو�ساطة املانية، اأفرج عن الديراين مع 12 اأ�سرًيا لبنانياًّا وحواىل 400 

اأ�سري فل�سطيني، و12 اأ�سرًيا من عرب اإ�رصائيل مقابل رفات ثالثة جنود اإ�رصائيليني ورجل الأعمال الإ�رصائيلي اأحلنان تننباوم.

..46 and ,3,45 ,Stopping the Torture Trade :752   وثيقة �سادرة بالإنكليزية عن منظمة العفو الدولية

753   تقرير �سادر بالنكليزية عن منظمة العفو الدولية :   

Israel and the Occupied Territories, Oral Statement to the United Nations Commission on Human Rights on the Israeli 

Occupied Territories, 2.

754   املجل�ش القت�سادي والجتماعي التابع لالأمم املتحدة؛ مفو�سية حقوق الإن�سان، اجلل�سة ال�سابعة واخلم�سون، احلقوق املدنية وال�سيا�سية، ومن 

�سمنها م�ساألة التعذيب والعتقال (نيويورك).

.http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C654564D21F4B0FC85256C790074D33E

. 2004/29/01 ,BBC News :755  ن�رصة اأخبار هيئة الإذاعة الربيطانية

. 10 ،Never Forgotten: Lebanon’s Missing People :756  منظمة العفو الدولية، تقرير �سادرباللغة بالإنكليزية
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ان�سحاب اجلي�س االإ�رصائيلي من جنوب لبنان وانهيار جي�س لبنان اجلنوبي

ل قاعدة ع�سكرية يف 
ّ
�سحبت اإ�رصائيل جيو�سها من جنوب لبنان يف �سهر اأيار/مايو من العام 2000، واأخلت اأو

الع�سكرية كاّفة، وان�سحاب اجلنود الإ�رصائيليني،  القواعد  اإخالء  التالية  اأيار/مايو. و�سهدت الأيام اخلم�سة   21

وفرار اآلف من العنا�رص وال�سباط يف جي�ش لبنان اجلنوبي اإىل اإ�رصائيل.

يف اأثناء الن�سحاب:

من اجلانب الإ�رصائيلي  • 22-23 اأيار/مايو 2000: اأطلق اجلي�ش الإ�رصائيلي النار على مدّنيني لبنانيني 	

واإ�سابة  اأربعة  مقتل  اأ�سفر عن  ما  لبنان،  اجلبل يف جنوب  مي�ش   – الواقعة على طريق حول  للحدود 

ا منهم كان م�سّلًحا،  خم�سة. ومل يطلق املدنّيون النار على اجلنود الإ�رصائيليني على الّرغم من اأّن بع�سً
ا على هذا العتداء.757 كما مل ي�سّن حزب الله هجمات انتقامّية رداًّ

5.2 �سوريا يف لبنان: اعتقاالت تع�ّسفّية واخفاء ق�رصي

 وّقعا اّتفاقية 
ّ
ة والتعاون والتن�سيق يف �سهر اأيار/مايو من العام 1991، ثم

ّ
وّقع لبنان و�سوريا معاهدة الأخو

 (Pax Syriana) ”اه كثريون عهد “ال�سالم ال�سوري
ّ
الدفاع والأمن بعد اأربعة اأ�سهر، فمّهدا الطريق لعهد �سم

الو�سع  عار�سوا  الذين  والأ�سخا�ش  املوؤ�س�سات  قمع  بتزايد  املرحلة  هذه  انطبعت  وقد  التالية.  ال�سنوات  يف 

القائم، وذلك اإىل حني ان�سحاب اجلي�ش ال�سوري من لبنان يف العام 2005. بالإ�سافة اإىل ذلك، �سيغ قانون 

العفو اللبناين ب�سكٍل اأبقى على اإمكانية الّدعاء، فكان يتم الّدعاء فعاًل على الأ�سخا�ش الذين ُيعتربون اأّنهم 

الدبلوما�سيني  اغتيالت  عن  امل�سوؤولني  القانوُن  هذا  ا�ستثنى  وبالطبع  القائم.  اجلديد  للنظام  تهديًدا  ي�سّكلون 
والقادة ال�سيا�سيني والدينيني.758

يف هذا املناخ، جرت العتقالت التع�سفية والغتيالت واأعمال التعذيب، وعمليات نقل املعتقلني اإىل مراكز احتجاز 
داخل الأرا�سي ال�سورية، ونّفذتها ب�سكل اأ�سا�سي الأجهزة الأمنية اللبنانية واأجهزة ال�ستخبارات ال�سورية.759

ال�سجون  • �سخ�ش كانوا معتقلني يف  باأّن حواىل 2،000	 اأفادت منظمة هيومن رايت�ش ووت�ش   :1990

�سجن  يف  لبنان،  من  املخطوفني  بع�ش  �سمنهم  ومن  غريهم،  مئات  وُزّج   ]...[ لبنان  يف  ال�سورية 

املّزة الع�سكري، و�سجن عدرا، و�سجن �سيدنايا، و�سجن كفر�سو�سة، و�سجن فرع التحقيق الع�سكري 
وغريها من ال�سجون يف �سوريا.760

• من منا�رصي عون رجاًل ون�ساًء  23 متوز/يوليو- 8 اآب/اأغ�سط�ش 1992: اعُتقل ما بني 50 و200	

تعر�سوا  اأنهم  ُذكر  حيث  الدفاع  وزارة  يف  واحُتجزوا  بحّقهم،  توقيف  مذكرات  �سدور  دون  من 
للتعذيب.761

به باأنهم من منا�رصي عون، واحُتجزوا  • 22 ت�رصين الثاين/نوفمرب 1992: اأُلقي القب�ش على 200 �سخ�ش ا�سُت	
وتعّر�سوا للتعذيب و�سوء املعاملة على اأيدي قوى الأمن اللبنانية وعمالء املخابرات ال�سورية.762

757   تقريران �سادران بالإنكليزية عن منظمة العفو الدولية:

 Israel/Lebanon: Attacks on Lebanese Civilians in South Lebanon by Israeli Forces, 2;  Killing of Lebanese Civilians by 

Israeli Forces in South Lebanon Must Be Investigated: several witnesses, 1.

758   اّتهم �سمري جعجع، قائد القوات اللبنانية، بتفجري كني�سة يف العام 1994 (لأّن قانون العفو العام مل ي�سمل �سوى اجلرائم املرتكبة قبل �سهر اآذار/ مار�ش 

من العام 1991)، وقد مّتت تربئته يف وقت لحق من هذا التفجري. ولكّنه مع ذلك فقد حّقه يف العفو بعد اأن ثبتت م�سوؤوليته عن اإ�سدار اأوامر تنفيذ اأربعة 

اغتيالت �سيا�سية، من بينها اغتيال ر�سيد كرامي يف العام 1987، ف�سدرت بحّقه اأحكام عّدة بال�ّسجن مدى احلياة. ويف العام 2005، ا�ستفاد من قانون العفو 

مرة اأخرى عقب ان�سحاب القوات ال�سورية واأجهزتها الأمنية من لبنان، الأمر الذي �سمح باإطالق �رصاحه وم�ساركته جمّدًدا يف احلياة ال�سيا�سية اللبنانية.

..6 ,Syria and Syrian-occupied Lebanon ،759   هيومن رايت�ش ووت�ش

760   املرجع نف�سه، �سفحة 1.

761   منظمة العفو الدولية، تقرير �سادر بالإنكليزية:

Lebanon: Mass Arrest of Suspected Supporters of General Michel ‘Aoun, 1.

762   تقريران �سادران بالإنكليزية، الأول عن منظمة العفو الدولية والثاين عن هيومن رايت�ش ووت�ش: 

 HRW, World Report ; 1 .Further Arrests of Suspected Supporters of General Michel ‘Aoun Including Antoine Samieh

.1 ,Lebanon/1993
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ُنقلوا  اأو  لبنان  ل يزالون رهن الحتجاز يف  • اأّن حواىل 1،500 فل�سطيني ولبناين كانوا 	 ُيعتقد   :1992

اإىل ال�سجون ال�سورية. وقد احُتجزوا من دون حماكمة اأو توا�سل مع اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر اأو 

اأي منظمة اأخرى م�ستقلة.763 وتراوح عدد اللبنانيني املحتجزين يف ال�سجون ال�سورية بعد ال�ستباه باأنهم 

موالون للجناح العراقي يف حزب البعث بني 250 (وّثقتهم منّظمة هيومن رايت�ش ووت�ش) و1،250 
�سجيًنا (بح�سب جلان حقوق الإن�سان ال�سورية).764

الفل�سطينيني  • اللبنانيني والالجئني 	 ال�سورية عدًدا غري حمدد من املواطنني  1996: اعتقلت قوات الأمن 

اأم�سوا يف ما بعد يف عداد املفقودين. بداأ بع�ٌش من عملّيات اخلطف هذه باحتجاز املخطوفني فرتة موجزة 

يف فندق بوريفاج، مقّر ال�ستخبارات ال�سورية يف بريوت، ثم ُنقلوا اإىل �سوريا حيث احُتجزوا من دون 
ه اإليهم اأّي تهمة.765 اأن توجَّ

املخفّيني، وهم لبنانيون  • 1997: اأُبلغ عن اأربع حالت موؤّكدة من الخفاء الق�رصي على الأقّل. وُذكر اأّن 	
وفل�سطينيون، ُنقلوا اإىل ال�سجون ال�سورية.766

كانوا  �سباًبا  نا�سطني  ا�ستهدفت  اجلماعية  العتقالت  من  • عّدة 	 حمالت  �ُسّنت   :2001 اآب/اأغ�سط�ش 

يتظاهرون احتجاًجا على الوجود ال�سوري يف لبنان. وقد تعّر�ش اأع�ساء من التيار الوطني احلر (وهم 

التع�ّسفي  لالعتقال  امل�ست�سارين،  كبار  �سمنهم  ومن  اآنذاك،  املنحّلة  اللبنانية  والقوات  عون)  منا�رصو 
والتعذيب و�سوء املعاملة يف مقر ال�ستخبارات الع�سكرية يف وزارة الدفاع.767

يف ال�سنوات التي �سبقت متامًا ان�سحاب اجلي�ش ال�سوري من لبنان، اأفرجت �سوريا عن عدد من املعتقلني اللبنانيني 

والفل�سطينيني املحتجزين يف �سجونها، وكان بع�سهم قد اأم�سى �سنوات طويلة خلف الق�سبان.

مراكز  يف  عاًما   • 	18 بع�سهم  ق�سى  لبنانياًّا  مواطًنا   121 عن  �سوريا  اأفرجت   :1998 اآذار/مار�ش   6
الحتجاز ال�سورية.768

• فل�سطينيني كانوا  11 كانون الأول/دي�سمرب 2000: اأفرجت �سوريا عن 54 �سجيًنا، بينهم 46 لبنانياًّا و8	
مقيمني يف لبنان عند اختطافهم.769

• مقر وزارة الدفاع يف  ا يف مقربة جماعية يف	 ت�رصين الثاين/نوفمرب 2005: ُعرث على جثث 24 �سخ�سً

اأّن 13 قتياًل ُدفنوا فيها يف خالل هجوٍم �سّنه اجلي�ش ال�سوري يف �سهر ت�رصين الأول/ الريزة. وُذكر 
اأكتوبر من العام 1990. وقد مّت التعّرف اإىل رفات القتلى واإعادتهم اإىل اأ�رصهم.770

• من الأُ�رص ملّفات ما ل يقّل عن  اأفادت جمعية “دعم املعتقلني واملنفيني اللبنانيني - �سوليد”، باأّنها ت�سّلمت	
ا ُيعتقد اأنهم يف �سوريا.771 640 �سخ�سً

احتجاز يف لبنان باأنهم تعر�سوا للتعذيب باأ�ساليب  • ذكر معتقلون �سابقون يف ال�سجون ال�سورية اأو مراكز 	

خمتلفة �سملت ال�سجن مدة طويلة يف احلب�ش النفرادي (اإذ روى اأحد ال�سجناء اأّنه ق�سى خم�ش �سنوات 

.8 ,Syria and Syrian-controlled Lebanon   763

764   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 1993/�سوريا، الن�سخة الإنكليزية �ش. 2.

765   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 1997/�سوريا، الن�سخة الإنكليزية، �ش. 3.

766  هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 1998/�سوريا، الن�سخة الإنكليزية �ش. 3.

767  املن�سورة الإلكرتونية ال�سهرية: 

Gambill, ”Lebanon’s Shadow Government Takes Charge,“ Middle East Intelligence Bulletin, 3:8. 

 http://www.flpdinsyria.com//wp-content/uploads/2012/09/121out.pdf :768   للقائمة الكاملة بالإ�سماء، اأنظر الرابط الآتي

بيان �سحفي ملنظمة “�سوليد”، جريدة النهار 2000/7/28.

769   جريدة النهار، 2000/12/12؛ هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 2002/�سوريا، الن�سخة الإنكليزية، �ش 3. للقائمة الكاملة باأ�سماء 54 

..http://www.flpdinsyria.com/?page_id=2 :معتقاًل مت اإطالق �رصاحهم، اأُنظر الرابط الآتي

..MDE 18/011/2005 ؛  MDE 18/009/2005 :770   منظمة العفو الدولية، وثيقتان �سادرتان بالإنكليزية

771   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 2009/2008، الن�سخة الإنكليزية،  �ش 4.
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يف احلب�ش النفرادي)،772 وال�رصب املرّبح، وال�سعق بال�سدمات الكهربائية، واحلرمان من الطعام 
واملاء، واملعاملة املهينة، والتحر�ش.773

5.3 النزاع امل�سّلح بني اجلي�س اللبناين وجماعة جهادّية اإ�سالمّية: كانون الثاين/يناير 2000

خا�ش اجلي�ش اللبناين معركة م�سّلحة �سّد اأفراد جماعة “التكفري والهجرة” ال�سنّية اجلهادية يف بلدة ال�سنية �سمال لبنان. 
وقد احتجز امل�سّلحون حواىل 100 من املدنّيني كرهائن يف قرية كفرحبو يف خالل ح�سار دام �ساعات عّدة.774

على  مدنيني  ع�رصة  واأُ�سيب  • كرهينتني، 	 احتجزوهما  امراأتان  بينهم  مدنيني،  اأربعة  املجاهدون  قتل 

الأقل.

• هو الرائد ميالد النداف الذي عرث على جّثته  نْي كانا حمتجَزين كرهينَتني، اأحدهما	 ُعرث على جّثتي جنديَّ

مقطوعة الراأ�ش.

5.4 ان�سحاب اجلي�س ال�سوري واأجهزة اال�ستخبارات ال�سورية

اكت�سب الطلب املتزايد خلروج القوات ال�سورية من لبنان زخًما يف ال�سنوات التي اأعقبت الن�سحاب الإ�رصائيلي. 

على ال�سعيد الدويل، اأ�سدر جمل�ش الأمن يف �سهر اأيلول/�سبتمرب من العام 2004 القرار رقم 1559 الذي دعا 

ت 29 نائًبا لبنانياًّا �سّد تعديل الد�ستور الذي 
ّ
اإىل ان�سحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان. ويف ال�سهر نف�سه، �سو

ا لتمديد ولية رئي�ش اجلمهورية ال�سابق اإميل حلود، وهو حليف قوي ل�سوريا. ي�سً اأُعّد خ�سّ

اأثار اغتيال رئي�ش الوزراء اللبناين الأ�سبق رفيق احلريري �سل�سلة من املظاهرات احلا�سدة التي طالبت بك�سف 

نّظمها  فقوبل هذا احلراك مبظاهرات م�سادة  لبنان.  ال�سوري من  اغتيال احلريري وبان�سحاب اجلي�ش  حقيقة 

حلفاء �سوريا يف لبنان، واأّدى كل هذا اإىل ا�ستقالة احلكومة التي اعترب الكثريون اأّنها توؤّيد الهيمنة ال�سورية على 

لبنان. ويف 26 ني�سان/اأبريل 2005، ان�سحبت من البالد القواُت ال�سورية املتبقية البالغ عديدها 14،000 جندي 

واأجهزة ال�ستخبارات ال�سورية.

5.5 االغتياالت امل�ستهدفة وال�سيارات املفخخة

يف حني هداأت النزاعات امل�سّلحة اإىل حدٍّ كبري يف البالد كلها ما عدا جنوب لبنان بني عاَمي 1991 و2005، 

 ا�ستمّر فيه الإفالت من العقاب وي�رصة غياب 
ّ
امة من الغتيالت وال�سيارات املفخخة يف جو

ّ
غرقت البالد يف دو

املحاكمة.

االغتياالت امل�ستهدفة775

النزاع  �سياق  �سمن  بع�سها  جرى  وبينما  و�سحافيني.  ون�سطاء  �سيا�سيني  زعماء  اأ�سا�ًسا  الغتيالت  هذه  ا�ستهدفت 

امل�ستمر بني اإ�رصائيل وحزب الله،776 ا�ستهدف البع�ش الآخر ممثلني �سابقني عن امليلي�سيات امل�سيحية اأو قادة �سيا�سيني 

فل�سطينيني. وعلى الرغم من اأّن الغتيالت وقعت طوال هذه الفرتة، غري اأّنها بلغت ذروتها يف العام 2005.

• كانون الأول/دي�سمرب 1991: اغتيل الكاتب اللبناين ال�سيعي م�سطفى جحا.777	

772  The Ghosts of Martyrs Square, 74.

773   اأنظر  �سهادات ل�سحايا التعذيب والخفاء الق�رصي التي جمعها “مركز اخليام لتاأهيل �سحايا التعذيب”: 

http://www.khiamcenter.org/en/p.php?lang=en&aid=123. 

.http://www.flpdinsyria.com/?cat=3 :والأخبار التي جمعها املعتقلون ال�سابقون يف ال�سجون ال�سورية على هذا الرابط

.2000/04/01 ”,The Daily Star, ”Lebanese Army Ousts Islamic Militants   774

775   لقائمة بالغتيالت امل�ستهدفة، اأنظر الرابط اأدناه:

http://www.memoryatwork.org/?/subtopic/1/15/10052.

.2003 Luft, Gal, ”The Logic of Israel’s Targeted Killing,“The Middle East Quarterly, Winter   776

http://www.meforum.org/515/the-logic-of-israels-targeted-killing.

777   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 1993/لبنان الن�سخة الإنكليزية،  �ش 4.
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عبا�ش  ال�سيخ  موكب  على  ا  • هجوًم	 الإ�رصائيلية  الأبات�سي  طائرات  �سّنت   :1992 �سباط/فرباير   16

املو�سوي، اأمني عام حزب الله واأحد موؤ�ّس�سيه، ما اأدى اإىل مقتله هو وزوجته وجنله واأربعة اأ�سخا�ش 
اآخرين.778

• 3 حزيران/يونيو 1992: قتل منا�رصون حلزب الله طبيبًا اأعزل يف �سور بعد انتقاده احلزب.779	

عمران املعايطة، ال�سكرتري الأول يف ال�سفارة  • 29 كانون الثاين/يناير 1994: اأُطلقت النار على نائب 	
الأردنية يف بريوت، ما اأّدى اإىل مقتله.780

الأحبا�ش  جماعة  • يف 	 الع�سو  احللبي،  نزار  ال�سّني  ال�سيخ  على  النار  اأُطلقت   :1995 اآب/اأغ�سط�ش   31
الإ�سالمية املوؤيدة ل�سوريا، اأمام منزله، ما اأّدى اإىل مقتله.781

ح�سن عثمان، ووليد هرمو�ش، وعا�سم اأبو �ساهر،  • 8 حزيران/يونيو 1999: اغتيل الق�ساة الأربعة 	
وعماد �سهاب بعد اإمطارهم بوابل من الر�سا�ش يف حمكمة اجلنايات يف �سيدا.782

حبيقة  اإيلي   • 	1985 �سنة  اللبنانية  القوات  وقائد  اللبناين  الوزير  اغتيل   :2002 الثاين/يناير  كانون   24

بانفجار �سيارة مفخخة خارج منزله يف بعبدا- احلازمية، يف �ساحية بريوت ال�رصقية. وجتدر الإ�سارة 
اإىل اأّنه ُعرف بدوره يف جمزرة �سربا و�ساتيال.783

اللبنانية رمزي  القوات  اللبنانية يف  اجلامعة  • دائرة 	 ال�سيا�سي ورئي�ش  النا�سط  ُقتل  اأيار/مايو 2002:   7

اأيار/مايو   20 يف  �سيارة  �سندوق  يف  جثته  على  عرث  وقد  احلمرا.  �سارع  يف  اختطافه  عقب  عرياين 
784 .2002

• جربيل، يف انفجار  20 اأيار/مايو 2002: ُقتل جنل موؤ�ّس�ش اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، جهاد اأحمد	
�سعت حتت مقعد ال�سائق يف تلة اخلياط يف بريوت الغربية.785

ُ
قنبلة و

• اللبنانية بيار بول�ش يف  2 اأيار/مايو 2004: ُعرث على جثة الرئي�ش ال�سابق مل�سلحة الطالب يف القوات	
�سندوق �سيارته بعد مرور يومني على اختفائه.786

 • 19 متوز/يوليو 2004: اغتيل م�سوؤول كبري يف حزب الله هو غالب عوايل يف انفجار �سيارة مفّخخة	
اأمام منزله يف �ساحية بريوت اجلنوبية.787

 • والوزير	 النائب  موكب  ا�ستهدفت  مفخخة  �سيارة  انفجرت   :2004 الأول/اأكتوبر  ت�رصين  من  الأول 
ال�سابق مروان حمادة، ما اأّدى اإىل اإ�سابته بجروح بالغة ومقتل �سائقه.788

الوزراء  رئي�ش  بحياة  بريوت  و�سط  يف  مفخخة   • �سيارة	 انفجار  اأودى   :2005 �سباط/فرباير   14

ا. وقد تويّف النائب والوزير ال�سابق لالقت�ساد والتجارة با�سل 
ً

ال�سابق رفيق احلريري و22 �سخ�س

778   http://www.memoryatwork.org/?/subtopic/1/15/10052.

779   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 1993/لبنان، الن�سخة الإنكليزية،  �ش 4.

780   http://www.memoryatwork.org/?/subtopic/1/15/10052.

781   http://www.memoryatwork.org/?/subtopic/1/15/10052.

782   Mohammed Zaatari, ”Sidon’s four slain judges remembered,“ The Daily Star, 07/06/2011,

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2011/Jun-07/Sidons-4-slain-judges-remembered.

ashx#axzz28JQ7CgjH.

ار يف الربازيل يف �سهر اآذار/مار�ش من العام 2002. وُقتل معاونه الآخر  783   جريدة النهار، 2002/1/25. ُقتل اأحد اأقرب معاونيه مي�سال ن�سّ

جان غامن يف 14 كانون الثاين/يناير من العام 2002 نتيجة تعّر�سه حلادث �سيارة قبل اأ�سبوعني من وفاته. واأفادت جريدة الدايلي �ستار (يف تاريخ 

2002/1/25) اأّن حبيقة قال اإّنه ل يعترب احلادث عر�سياًّا.

.2002/05/21 ,The Daily Star   784

785   جريدة النهار، 2002/5/21 .

.2004/05/03 ,The Daily Star   786

787   جريدة النهار، 1994/7/20.

788   BBC News, ”Timeline: Lebanon explosions,“ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4521178.stm.
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متاأّثًرا   2005 ني�سان/اأبريل   18 يف  النفجار،  وقوع  عند  احلريري  يرافق  كان  الذي  فليحان، 
بجروحه.789

�سيارة  انفجار  ق�سري يف  �سمري  • “النهار” 	 حايف يف جريدة  وال�سّ املوؤّرخ  ُقتل  2 حزيران/يونيو 2005: 
مفخخة.790

• ال�سيوعي اللبناين جورج حاوي يف انفجار  21 حزيران/يونيو 2005: ُقتل الأمني العام ال�سابق للحزب	
�سيارة مفّخخة يف وطى امل�سيطبة يف بريوت.791

• بالغة يف انفجار  12 متوز/يوليو 2005: ُقتل �سخ�سان واأُ�سيب وزير الدفاع ال�سابق اليا�ش املر بجروح	
�سيارة مفخخة يف النقا�ش يف جبل لبنان.792

• بجروح بالغة وعاهة دائمة يف انفجار  25 اأيلول/�سبتمرب 2005: اأ�سيبت املذيعة التلفزيونية مي �سدياق	
�سيارة مفخخة يف جونيه، �سمال بريوت.793

اآخرين،  اأ�سخا�ش  وثالثة  تويني  جربان  والنائب  ال�سحايف   • ُقتل	  :2005 الأول/دي�سمرب  كانون   12
واأُ�سيب ع�رصة يف انفجار �سيارة مفّخخة يف املكّل�ش يف �ساحية بريوت ال�رصقية.794

ال�سيارات املفخخة

اأعقبت اتفاق الطائف، وقد  يف املقابل، مل ي�سهد لبنان �سوى عدد قليل من ال�سيارات املفّخخة يف ال�سنوات التي 

العام  منتظمة يف خالل  بوترية  تقع  بداأت  قد  كانت  التفجريات  هذه  ولكّن  �سيا�سيني.  قادًة  منها  بع�ٌش  ا�ستهدف 

2005 مرتافقًة مع الغتيالت ال�سيا�سية املذكورة اأعاله.

 • 20 اآذار/مار�ش 1991: ُقتل ثمانية مدنيني بينهم خم�سة يف �سيارة ا�ستعلت فيها النريان، واأُ�سيب 38	

رت عن بعد حلظة مرور موكب وزير الدفاع مي�سال  ا بينهم 15 امراأة يف انفجار �سيارة مفخخة ُفجِّ �سخ�سً
املّر يف اأنطليا�ش يف �ساحية بريوت ال�سمالية.795

الب�سطة املكتّظة بال�سكان يف بريوت  • 30 كانون الأول/دي�سمرب 1991: اأّدى انفجار �سّيارة مفّخخة يف حمّلة 	

ا، ومن �سمنهم رئي�ش الوزراء الأ�سبق  الغربية اإىل مقتل 30 مدنياًّا على الأقل واإ�سابة حواىل 120 �سخ�سً
�سفيق الوّزان، الذي كان ميّر يف املنطقة عند وقوع النفجار.796

ال�سيفي يف بريوت،  • 20 كانون الأول/دي�سمرب 1993: انفجرت �ساحنة مفّخخة يف بيت حزب الكتائب يف 	
ما اأ�سفر عن مقتل ثالثة اأ�سخا�ش واإ�سابة اأكرث من 100. 797

ع�رصة اأ�سخا�ش  • 27 �سباط/فرباير 1994: اأّدى انفجار قنبلة يف كني�سة �سيدة النجاة يف جونية اإىل مقتل 	
ا اآخر.798 واإ�سابة 54 �سخ�سً

نيو جديدة يف �ساحية  عبوة يف  انفجار  اء  • جّر	 بجروح من  مدنياًّا  اأً�سيب 11  اآذار/مار�ش 2005:   19
بريوت ال�رصقية.799

789   اإّن ق�سية اغتيال رئي�ش الوزراء ال�سابق رفيق احلريري، ورمبا ق�سايا اأخرى، اإذا ثبت اأّنها مت�سلة  �سمن جدول زمني حمدد، تندرج �سمن 

�سالحيات املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان، وهي حمكمة خمتلطة مقّرها يف لهاي. وهذه املحكمة هي الوحيدة التي �ُسّكلت من اأجل حماكمة اجلرائم 

الإرهابية حتى الآن.

790  BBC News, ”Timeline: Lebanon explosions,“ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4521178.stm.

791   املرجع نف�سه.

792   املرجع نف�سه.

793   املرجع نف�سه.

794   املرجع نف�سه.

795   جريدة النهار، 1991/3/21 .

ا ُقتلوا يف انفجار �سيارة مفّخخة يف بريوت ؛ كمني �سيعي يف اجلنوب”  1991/30/12. 796   اأوردت وكالة اأ�سو�سيتد بر�ش: “ثالثون مدنياًّ

797   جريدة النهار، 2005/12/21 .

798   جريدة النهار، 2005/2/28 .

799   جريدة النهار، 2005/3/20 .
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جتاري يف الأ�رصفية يف بريوت ثالثة قتلى مدنيني  • 23 اآذار/مار�ش 2005: اأوقع انفجار قنبلة يف مركز 	
و7 جرحى.800

البو�رصية يف �ساحية  قنبلة يف  انفجار  بجروح من جّراء  • �ستة مدنّيني 	 اأُ�سيب  اآذار/مار�ش 2005:   26
بريوت ال�سمالية- ال�رصقية.801

مركز جتاري يف  • الأول من ني�سان/اأبريل 2005: اأُ�سيب ت�سعة مدنّيني بجروح على اإثر انفجار قنبلة يف 	
برّمانا، ق�ساء املنت.802

• 6 اأيار/مايو 2005: اأُ�سيب 11 مدنياًّا بجروح يف انفجار قنبلة يف اإذاعة “�سوت املحبة”.803	

• ا يف انفجار قنبلة يف ملهى ليلي يف بريوت.804	 22 متوز/يوليو 2005: اأُ�سيب 13 �سخ�سً

بريوت  • �ساحية 	 يف  الزلقا،  يف  قنبلة  انفجار  يف  ا  �سخ�سً  11 اأُ�سيب   :2005 اآب/اأغ�سط�ش   22
ال�سمالية.805

• 16 اأيلول/�سبتمرب 2005: ُقتل �سخ�ش واأُ�سيب ع�رصة بجروح يف انفجار قنبلة يف الأ�رصفية.806	

800   جريدة النهار، 2005/3/24 . 

801   جريدة النهار، 2005/3/26 .

802   جريدة النهار، 2005/4/2 .

803   جريدة النهار، 2005/5/7 .

804   جريدة النهار، 2005/7/23 .

805   جريدة النهار، 2005/8/23 .

806   جريدة النهار، 2005/9/17 .
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6.  حروب جديدة وال �سالم: كانون الثاين/ يناير 2006 – كانون االأول/ دي�سمرب 

2008

بقي لبنان يقا�سي العنف ال�سيا�سي والنزاعات امل�سلحة على الرغم من ان�سحاب القوتني الأجنبيتني من اأرا�سيه. فقد 

�سّنت اإ�رصائيل هجوًما �ساماًل اآخر على لبنان يف �سيف العام 2006 كانت له تداعيات مدّمرة على املدنيني والبنى 

التحتية. و�سهدت البالد يف خالل هذه الفرتة، وحتديًدا يف العام 2007، نزاًعا م�سلًحا دام ثالثة اأ�سهر بني اجلي�ش 

العام  اأما يف  الفل�سطينيني.  لاّلجئني  البارد  نهر  املتمركز يف خمّيم  ال�ّسني  الإ�سالم اجلهادّي  فتح  اللبناين وتنظيم 

2008، فقد عرفت البالد ا�ستباكات بني جمموعات لبنانية م�سلحة ا�ستمرت اأياًما عّدة واأعادت اىل الأذهان �سبح 

احلرب الأهلية. هذا وا�ستمر يف تلك الفرتة م�سل�سل الغتيالت ال�سيا�سية وال�سيارات املفخخة الذي بداأ يف العام 

2004 ليذّكر باأمل بالتفجريات والغتيالت ال�سيا�سية التي �سادت يف مرحلة احلرب. 

رة: متوز/ يوليو – اآب/ اغ�سط�س 2006 6.1 احلرب املدمِّ

�سلك ال�رصاع الطويل بني حزب الله وا�رصائيل منحى خطريًا يف �سيف العام 2006 عندما دخل مقاتلو حزب 

الله اإىل الأرا�سي ال�رصائيلية يف 12 متوز/يوليو من العام 2006، فُقتل ثمانية جنود اإ�رصائيلّيني واأُ�رص اثنان. 

وطال  يوًما   33 دام  ا  وبراًّ وبحًرا  ا  جواًّ �سامل  ع�سكري  هجوم  �سكل  على  اإ�رصائيل  من  الفورّي  الّرّد  جاء  وقد 

معظم املناطق اللبنانية، وحتديًدا جنوب لبنان و�ساحية بريوت اجلنوبية. وقد اأعلن وزير الدفاع الإ�رصائيلي اأّن 

الهجوم يرمي اإىل ا�ستئ�سال حزب الله من جنوب لبنان، و�سي�ستمر اإىل حني انت�سار اجلي�ش اللبناين يف املنطقة.  

 • 	4،399 اإىل  اجلرحى  عدد  و�سل  فيما  املدنيني،  من  معظمهم  لبنانيًا،   1،109 ُقتل  يوًما،   33 خالل  يف 

جريًحا وامل�رصدين اإىل حواىل مليون مدين. وقد ُقّدر اأّن ثلث ال�سحايا كانوا من الأطفال. اأما امل�رصدون، 

ت�رّصد  اإذ  تقريًبا،  اللبناين  ال�سعب  �سّكلوا ربع  فقد  اجلنوبية،  لبنان و�ساحية بريوت  ومعظمهم من جنوب 

ذلك،  اىل  بالإ�سافة   .230،000 غادرها  فيما  اللبنانية  الأرا�سي  داخل  يف  �سخ�ش   735،000 حواىل 

اأّن الغارات التي �سّنها حزب الله بني 12 متوز/ يوليو و14 اآب/  �رصحت وزارة اخلارجية الإ�رصائيلية 
اأغ�سط�ش 2006 اأودت بحياة 43 مدنًيا اإ�رصائيلًيا واأ�سابت 101 مدين ُتعترب جروح 33 منهم خطرة.807

�سهر  حتى  ا�ستمّر  • لبنان 	 على  وجوًيا  وبحرًيا  برًيا  ح�ساًرا  اإ�رصائيل  فر�ست   :2006 يوليو  متوز/   13

اأيلول/ �سبتمرب، وق�سفت مدارج مطار بريوت الدويل وخزانات الوقود فيه. 

• مدر�سة، واأحلقت  اأحدثت الغارات ال�رصائيلية دماًرا هائال يف البنى التحتية املدنّية، اإذ دّمرت كّلياًّا 50	

املياه  مرافق  ا  اأي�سً الدمار  طال  وقد  طريًقا.808  و137  ج�رصًا  و109  اأخرى  مدر�سة  بـ300  اأ�رصاًرا 

واأثرية  تاريخية  ومواقع  والتلفزيون  الراديو  اإر�سال  وحمطات  والكنائ�ش  وامل�ساجد  الطبية  واملرافق 

جنوب  يف  منزل   20،000 بـ  الأ�رصار  وحلقت  منزل   7،500 ُدّمر  ذلك،  اىل  بالإ�سافة  وثقافية. 

ا  اأي�سً الغارات  والبقاع.809 وطالت  بعلبك  منزل وت�رصر 5،000 يف  ُدّمر حواىل 400  فيما  لبنان، 

127 م�سنًعا.

.Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 6 :807 هيومن رايت�ش ووت�ش، تقرير بالإنكليزية

808  التقرير ال�سادر عن منظمة العفو الدولية يف العام 2007 حول لبنان، �ش. 3.

809  تقرير �سادر عن منظمة العفو الدولية: 

AI, Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 4.
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وقد وّثقت هذه احلرَب بدقة منظماٌت غري حكومية دولية وجمل�ش حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة، واأ�سدرت 

هذه اجلهات كّلها تقارير علنية. وقد اقُتب�ش �رصد الأحداث اأدناه من التحقيقات التي اأجرتها املنظمات املذكورة.

اأجمعت هذه التقارير كلها على اأّن اأبرز �سحايا هذه احلرب كانوا املدنيني اللبنانيني الذين ق�سوا نتيجة ا�ستخدام 
اجلي�ش ال�رصائيلي القوة ع�سوائياًّا وب�سكل غري متكافئ.810

ا�ستهداف املدنيني و�سّن هجمات غري متكافئة

اإىل  • 13 متوز/ يوليو 2006: اأّدت غاراٌت جوية عديدة �سّنتها اإ�رصائيل على قرى عّدة يف جنوب لبنان 	

قتل ع�رصاِت املدنيني اللبنانيني، ومن �سمنهم اأ�رٌص بكاملها. وقد ذكر كل تقرير من التقارير ال�سادرة 

غياب ن�ساطات حلزب الله قرب اأّي من املواقع التي طالتها الغارات، وعدم انت�ساب اأّي من ال�سحايا 
اإىل احلزب.811

-  ُقتل 12 فرًدا من اأ�رصة واحدة واأُ�سيب اثنان اآخران بجروح يف بلدة زبقني اجلنوبية.812

اأعمارهم بني �سّن  الذين ترتاوح  -   ُقتل ع�رصة مدنيني، ومن بينهم رجل وزوجته واأطفالهما اخلم�سة 

الذي  املنزل  ا�ستهدف  الرابعة والثامنة ع�رصة، ف�ساًل عن كويتيَّني وعاملة �رصيلنكّية، عقب هجوم 

كانوا فيه واملوؤّلف من طابقني يف بلدة بافليه اجلنوبّية.813 

لبنانيون  وهم  اجلنوبّية.  �رصيفا  قرية  يف  وطفالهما  وزوجته  والثالثني  الرابعة  �سّن  يف  رجل  -   ُقتل 

يحملون اجلن�سية الربازيلية كانوا يق�سون عطلة ال�سيف يف لبنان.814 

-   قُقتل رجل دين وزوجته واأطفالهما الع�رصة (بني ال�سهرين و�سّن الثامنة ع�رصة) وعاملة �رصيلنكية يف 

غارة جوية اإ�رصائيلية على بيتهم يف بلدة الدوير. وُيعتقد اأّن رجل الدين كان ينتمي اإىل حزب الله، 
غري اأّنه مل ينخرط يف اأّي ن�ساط ع�سكري.815

-   �سّنت اإ�رصائيل غارة �ساروخّية على منزل يف ال�سحور اأّدت اإىل م�رصع لبنايّن يحمل اجلن�سية الأملانية 

كان يق�سي عطلة ال�سيف يف لبنان، وخم�سة من اأقربائه، وجميعهم من املدنيني. مل ينُج من الغارة 
�سوى ابنه البالغ اثني ع�رص عاًما، لكنه اأُ�سيب بجروح خطرية ُنقل على اإثرها اإىل اأملانيا.816

-   ُقتل مدنيَّان واأ�سيب ثالثة من الأ�رصة نف�سها بجروح خطرية يف غارة جوية على موقع تخزين اأ�سلحة 

اأفادت منظمة  دد،  حلزب الله يقع يف قبو املنزل املجاور يف قرية برع�سيت اجلنوبية. ويف هذا ال�سّ

هيومن رايت�ش ووت�ش اأّن حزب الله قد انتهك القانون الإن�ساين الذي يحّظر اإقامة الأهداف الع�سكرية 
يف مناطق مكتظة �سكانياًّا.817

-   اأُ�سيب ثالثة من اأبناء م�سوؤول يف حزب الله (وهم يف �سّن العا�رصة وال�سابعة ع�رصة والع�رصين) يف 

;HRW, Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 21 :810  هيومن رايت�ش ووت�ش، تقرير بالإنكليزية

؛ جمل�ش حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة، اجلل�سة الثالثة، تنفيذ قرار اجلمعية العامة 251/60 املوؤرخ 15 اآذار/مار�ش 2006 املعنون “جمل�ش حقوق 

الإن�سان”، تقرير �سادر بالإنكليزية عن جلنة التحقيق ب�ساأن لبنان عماًل بقرار جمل�ش حقوق الإن�سان 1 /2 (نيويورك: ال�سجل الر�سمي اأ/جمل�ش حقوق 

الإن�سان.  

811 AI, Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 32-33; Why They Died, Civilian 

Casualties in Lebanon During the 2006 War, Report of the Commission of Inquiry on Lebanon pursuant to Human 

Rights Council resolution S-2/1, 29.

812  Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 32. 

813  Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 81-82.

814  املرجع نف�سه، �ش. 83-82 .

815  املرجع نف�سه، �ش. 84- 85. 

816  املرجع نف�سه، �ش. 85- 86.

817  املرجع نف�سه، �ش. 89- 90.
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غارة جوية اإ�رصائيلية على منزلهم يف ال�سهابية. وقد اأفادت منظمة هيومن رايت�ش ووت�ش “اأّنه حّتى 

ا م�رصوًعا، يجب اأن تتحمل م�سوؤولية اخل�سائر املدنية املحتملة  ولو كانت اإ�رصائيل ت�ستهدف هدًفا ع�سكرياًّ
نتيجة ا�ستهدافه يف منزله.”818

: • 15 متوز/يوليو 2006	

-   ا�ستهدفت ال�سفن واملروحيات احلربية الإ�رصائيلية موكًبا من الأُ�رص الهاربة من قرية مروحني اجلنوبية 

مدنياًّا معظمهم من  بحياة 23  الهجوم  اأودى  باإخالئها. وقد  ال�سكان  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  اأمر  اأن  بعد 

الأطفال.819 

-   15 متوز/ يوليو 2006: لقي مدنّيان يف قرية بنت جبيل اجلنوبية م�رصعيهما بعد اأن دّمرت طائرة 

اإنقاذ �سحايا  كانا يحاولن  اآخران  اإ�رصائيلية من دون طيار مبنى من ثالثة طوابق. وُقتل مدنّيان 

العتداء الأول.820 

 : •  يف 16-18 متوز/ يوليو 2006	

-   قتلت غارتان اإ�رصائيليتان جويتان ا�ستهدفتا قرية عيرتون 21 مدنًيا معظمهم من الأطفال، من �سمنهم 
�سّتة مل يتخطوا �سّن الثانية ع�رصة وعدد من امل�سنني.821

املدنيني  الالجئني  ع�رصات  ياأوي  �سور  يف  طابقًا   13 من  مبنى  الإ�رصائيلي  اجلوي  ال�سالح  -   �رصب 
الهاربني من قرى جنوب لبنان، ما اأ�سفر عن مقتل 11 مدنًيا على الأقل.822

-   18 متوز/يوليو 2006: اأودت غارة اإ�رصائيلية جوية ا�ستهدفت منزلني يف قرية عيرتون بحياة ت�سعة 

مدنيني ينتمون اإىل الأ�رصة نف�سها من بينهم خم�سة اأطفال. وكان حزب الله يطلق �سواريخه من داخل 
القرية، بيد اأّن اأحًدا من ال�سحايا مل يكن مرتبًطا باحلزب.823

جّراء غارات جوية �رصبت قرى �سلعا (ثمانية  • 19 متوز/ يوليو 2006: لقي 27 مدنًيا م�رصعهم من 	

�سحايا)، و�رصيفا (خم�سة �سحايا)، والنبي �سيت يف البقاع (�سبعة �سحايا)، وعيناتا (اأربعة قتلى وثالثة 
جرحى جميعهم من اأ�رصة واحدة)، ودّبني (ُقتل رجل وطفاله).824

: •  يف 23 متوز/ يوليو 2006	

ا�ستهدفت طائرة من دون  اأطفال بجروح خطرية بعدما  اأربعة  املن�سوري واأُ�سيب  -   ُقتل مدنيان يف 

طيار موكًبا من ثالث �سيارات هاربة من �سور تعلوها الأعالم البي�ساء. وقد ق�سفت مروحية اأبات�سي 

اإ�رصائيلية اآلّية مدنية اأخرى هاربة من قرية املن�سوري، فاأ�سابت ت�سعة مدنيني بجروح اإذ اإنها كانت 
على مقربة من اأحد امل�ست�سفيات.825

-   �سّنت مروحيات اإ�رصائيلية غارات عديدة على طرقات يف جنوب لبنان ا�ستهدفت فيها اآليات مدنية، 

فقتلت �سّتة مدنيني وجرحت 27. ومن بني ال�سحايا ثالثة قتلى و14 جريًحا من عائلة واحدة كانوا 
هاربني من قرية الطريي يف حافلة ويلوحون باأعالم بي�ساء.826

818  املرجع نف�سه، �ش. 84.

.Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 23 :819  راجع �سهادات الناجني يف

820   Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 89-90.

821  املرجع نف�سه، �سفحة 101-98. 

822   املرجع نف�سه، �سفحة  93-98 (تفيد منظمة هيومن رايت�ش ووت�ش اأن عدد القتلى املدنيني و�سل اىل 14 مدنًيا)؛

Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 36.  

823   Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 100-101.

824   املرجع نف�سه، �سفحة 103-100.

825   املرجع نف�سه، �ش. 157. 

826  هيومن رايت�ش ووت�ش، تقرير �سادر بالإنكليزية: 

HRW, The Hoax That Wasn’t: The July 23 Qana Ambulance Attack, 10; HRW: Why They Died, Civilian Casualties in 

Lebanon During the 2006 War, 155-157.
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: •  يف 24 متوز/ يوليو 2006	

-   ُقتل 11 مدنًيا يف قرية احلّلو�سّية يف �سور من بينهم خم�ش ن�ساء وخم�سة اأطفال يف غارة جوية دّمرت 
من �سبعة اإىل ع�رصة مبان.827

-   ُقتل ثمانية مدنيني يف بلدة حاري�ش جنوب لبنان يف غارة جوية ا�ستهدفت منزًل بعد ع�رص دقائق على مقتل 

ل اأي وجود ع�سكري يف املنزل الثاين امل�ستهدف. وبح�سب  اأربعة مقاتلني يف منزل اآخر، من دون اأن ُي�سجَّ

منظمة هيومن رايت�ش ووت�ش، تنطوي هذه احلادثة على خرقني اأّولهما قيام ن�ساط ع�سكري حلزب الله يف 
 مديّن، والثاين عجز اإ�رصائيل عن التمييز بني املدنيني والع�سكريني.828

ّ
حي

• منزًل يقع بجوار م�سجد يف و�سط قرية عيناتا  28 متوز/يوليو 2006: �رصب ال�سالح اجلوي الإ�رصائيلي	
جنوب لبنان، ما اأ�سفر عن مقتل 15 مدنًيا، 12 منهم من الن�ساء والأطفال.829

• و�سور يف  29 متوز/يوليو 2006: دّمرت غارة جوية اإ�رصائيلية منزًل على الطريق ال�ساحلي بني �سيدا	
قرية النمرية جنوب لبنان وقتلت امراأة واأولدها الأربعة واأحد اجلريان.830

يف غارة جوية ا�ستهدفت منازل عدة  • 30 متوز/ يوليو 2006: ُقتل 27 مدنًيا يف قانا من بينهم 16 طفاًل 	
من بينها مبنى من ثالثة طوابق اختباأ فيه 63 مدنًيا من عائلتني.831

• يف النبطية جنوب لبنان ما اأدى اإىل  الأول من اآب/اأغ�سط�ش 2006: �رصبت غارة جوية اإ�رصائيلية منزل	

مقتل امراأتني وفتاة تبلغ من العمر اثنتي ع�رصة �سنة.832 

القريبة من احلدود   • البقاع	 القاع يف  اإ�رصائيليتان �رصبتا قرية  اأودت غارتان  اأغ�سط�ش 2006:  اآب/   5
ال�سورية بحياة 23 مزارًعا �سوريًا على الأقل من بينهم خم�ش ن�ساء.833

: • 7 اآب/ اأغ�سط�ش 2006	

-   ا�ستهدفت غارة جوية اإ�رصائيلية مبنى يف حي مكتظ يف منطقة ال�سياح واأودت بحياة 39 مدنًيا من دون 

اأّن اجلي�ش الإ�رصائيلي رمى  الدولية  العفو  اأفادت منظمة  بينهم 11 طفاًل.834 وقد  انذار، من  �سابق 

من�سورات تدعو املدنيني اإىل مغادرة ال�سياح وحي ال�سلم وبرج الرباجنة بعد انق�ساء ثالثة اأيام على 

العتداء. 

-   اأودت غارة جوية اإ�رصائيلية ا�ستهدفت مبنى يف الغازية يف �سيدا بحياة 16 مدنًيا، ثمانية منهم ن�ساء 
واأطفال ينتمون اإىل الأ�رصة نف�سها.835

- ُقتل ثمانية مدنيني يف بريتال يف البقاع، بينهم اأربع ن�ساء، يف هجوم اإ�رصائيلي. وُقتل مدين تا�سع يف 
غارة اأ�سابت �سيارته التي كان ينقل فيها جريًحا اإىل امل�ست�سفى.836

: • 8 اآب/اأغ�سط�ش 2006	

-   ُقتل 39 مدنًيا يف �ساحية بريوت اجلنوبية يف ال�سياح يف غارة جوية على ثالثة مبان.837

827  Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 110-111; also see detailed report on inc -

dent in The Hoax That Wasn’t: The July 23 Qana Ambulance Attack.

828  Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 112.

829  Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 36.

830  Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 118-119. 

831  Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 37-39.

832  Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 123-124.

833   AI، Lebanon/Israel: Urgent need for ceasefire and investigation of war crimes، 2-1.

834   Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 39-40..

.Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 134-136 املرجع نف�سه، �سفحة 41؛   835

836  Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 137-138.

837   املرجع نف�سه، �سفحة 140-138.
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اأ�رصة   اإ�رصائيلية ملجاأ مدر�سة يف قرية معروب جنوب لبنان كانت تختبئ فيه  -   ا�ستهدفت غارة جوية 
فقتلت الأم واأطفالها الثالثة.838

-   ُقتل ع�رصة مدنيني اآخرين يف اليوم نف�سه يف ثالثة حوادث منف�سلة، اإذ ا�ستهدفت غارة جوية منزًل 

وقتلت �سبعة مدنيني فيما ا�ستهدفت غارة اأخرى موكب ت�سييع �سحايا اعتداء اليوم ال�سابق الذي اأودى 

بحياة طفل يبلغ من العمر �سنتني واأ�سابت والدته احلامل بجروح. واأودت غارة جوية ثالثة �رصبت 
منزلني بحياة �سخ�سني.839

كبري من اآلّيات تقّل  • 11 اآب/اأغ�سط�ش 2006: �سّنت القوات الإ�رصائيلية هجوًما بال�سواريخ على موكب 	

مدنيني هاربني من مرجعيون، يف بلدة جب جنني على طريق كفريا يف البقاع، بعد �ساعات قليلة من 

ح�سولهم على اإذن مرور من ال�سلطات الإ�رصائيلية، ما اأدى اإىل مقتل �سبعة مدنيني من بينهم متطوع يف 

ال�سليب الأحمر اللبناين واإ�سابة 840.32 

: •  يف 13 اآب/ اأغ�سط�ش 2006	

-   ُقتلت امراأتان وثالثة اأطفال يف غارة جوية على خمّيم الربج ال�سمايل جنوب لبنان.841

-   ُقتل 36 مدنًيا واأربعة عنا�رص من حزب الله يف الروي�ش يف �ساحية بريوت اجلنوبية يف غارة جوية 
�رصبت جمّمًعا �سكنًيا موؤلًفا من ثمانية اإىل ع�رصة مبان.842

-   ُقتل �ستة مدنيني وجرح 18 يف بلدة بريتال يف البقاع ب�ساروخ واحد اأطلقته طائرة حربية اإ�رصائيلية 
دّمرت بيًتا من طابقني.843

ا�ستهداف مواقع مدنية ومرافق طبية844

تورد التقارير عدًدا من ال�ستهدافات املبا�رصة وغري املبا�رصة لالأطباء وامل�سعفني وممتلكاتهم: 

• حمطة كهرباء اجلية يف جنوب لبنان، ما  13- 15 متوز/يوليو 2006: ق�سفت القوات اجلوية الإ�رصائيلية	

اأّدى اىل ت�رّصب ما بني 10،000 و15،000 طن من الوقود اإىل البحر املتو�سط، واحرتاق 55،000 

ث 120 كيلومرًتا من اخلط ال�ساحلي.845 وقد اأفاد جمل�ش حقوق الإن�سان التابع 
ّ
طن، وبالتايل اإىل تلو

لالأمم املّتحدة اأّن هذا الهجوم ُنّفذ عن �سابق ت�سور وت�سميم واأّن النفط الذي ت�رّصب قد يطال حواىل ثلثي 
اخلط ال�ساحلي اللبناين.846

• اإ�رصائيلية من دون طيار غارتني  23 متوز/يوليو 2006: يف بلدة قانا، جنوب لبنان،  اأطلقت طائرة	

على �سيارتي اإ�سعاف تابعتني لل�سليب الأحمر اللبناين،ما اأّدى اىل اإ�سابة املتطوعني ال�ستة وثالثة مدنيني 

من بينهم طفل. وقد عانى مدنّيان اإعاقة دائمة من جّراء الهجوم الذي حدث فيما كان املتطوعون ينقلون 
مر�سى من �سيارة اإ�سعاف اإىل اأخرى.847

838   Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 40.

839   Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 140 – 141.

.Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 42 املرجع نف�سه، �سفحة 162؛   840

841   Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 143 – 145.

842  املرجع نف�سه، �ش.145-143.

843  املرجع نف�سه، �ش. 145-143 .

844   �سحيفة يديعوت اأحرونوت، “ا�رصائيل حتذر حزب الله: احلرب قد توؤدي اىل الدمار”، 2008/03/10،

 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3604893,00.html: الذي ورد فيه اأن ا�ستهداف ا�رصائيل البنى التحتية املدنية وا�ستخدامها 

القوة الع�سوائية هما من �سمن ا�سرتاتيجية ع�سكرية و�سعها اجلرنال غدي ايزنكوت وهي ا�سرتاتيجية معروقة بـ”عقيدة ال�ساحية”. 

845   Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War,  25. Israel/Lebanon: Out of All 

Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 25.

846   تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان املتعلق بقرار جمل�ش حقوق الإن�سان: 

Report of the Commission of Inquiry on Lebanon pursuant to Human Rights Council resolution S-2/1, 5. 

847   Israel/Lebanon: Out of All Proportion – Civilians Bear the Brunt of the War, 43 ; The Hoax That Wasn’t: The July 

23 Qana Ambulance Attack, 3.
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االعتداءات على مراقبي االأمم املتحدة

وّثقت التقارير ثالثني اعتداء مبا�رًصا نفذها اجلي�ش الإ�رصائيلي يف مواقع تابعة لقوات اليونيفيل، ما اأّدى اإىل مقتل 

اأربعة مراقبني ُعّزل من الأمم املتحدة يف موقع اخليام. وقد اأفاد جمل�ش حقوق الإن�سان التابع لالأمم املّتحدة اأّن 
ما من مرّبر لهذه العتداءات.848

لبنان ب�ساروخ  بلدة اخليام جنوب  املتحدة يف  الأمم   • اأربعة مراقبني من	 ُقتل  يوليو 2006:  25 متوز/ 

اإ�رصائيلي موّجه �رصب موقعهم الّظاهر بو�سوح. وقد وثقت منظمة هيومن رايت�ش ووت�ش ا�ستهدافات 

متاًما  العتداءات  من  احلماية  يف  احلق  ال�سالم  حفظ  لقوات  اأّن  مذّكرًة  اليونيفيل  قوات  ملواقع  عّدة 
كاملدنيني.849

ا�ستخدام القنابل العنقودية

ال�ساعات الثنتني  • األقى اجلي�ش الإ�رصائيلي حواىل مليون قنبلة عنقودية يف جنوب لبنان معظمها يف خالل 	

وال�سبعني الأخرية من النزاع بعد اأن مت التفاق على وقف اإطالق النار وقبل اأن يدخل التفاق حّيز 

ا (من بينهم 311 طفال) بحلول  التنفيذ. وقد ُقتل 51 مدنًيا (من بينهم اأربعة اأطفال)، وُجرح 357 �سخ�سً

�سهر اأيلول/ �سبتمرب 2011. 850 واأحلقت هذه ال�ستهدافات اأ�رصاًرا ج�سيمة يف اقت�ساد املنطقة حيث ُتعّد 

الزراعة م�سدر الّدخل الأ�سا�سي.851 

اآب/ الهدنة يف 14  اّتفاق  اإ�رصائيل عقب  بالنت�سار على طول احلدود مع  اليونيفيل  اللبناين وقوات  بداأ اجلي�ش 

اأغ�سط�ش 2006. ومنذ ذلك احلني، �ُسّجلت انتهاكات متكررة لالأرا�سي واأعمال عنف متقطعة، مع العلم باأّنه 

مل يحدث اأّي ا�ستباك خطري: 

واأودوا بحياة اأربعة  • 6 اآب/اأغ�سط�ش 2007: اأطلق جنود ا�رصائيليون النار على مدنيني يف بلدة الطيبة 	

منهم.852 

6.2 نهر البارد: ت�رصيد وا�سع النطاق لاَلجئني واحتجازات تع�ّسفّية مطّولة

يف  الفل�سطينيني  الالجئني  خمّيم  يف  اجلهادي   
ّ

ال�ّسني الإ�سالم  فتح  وتنظيم  اللبناين  اجلي�ش  بني  م�سّلح  نزاع  ن�سب 

نهر البارد، �سمال لبنان، يف الفرتة املمتّدة ما بني 20 اأيار/مايو و2 اأيلول/�سبتمرب من العام 2007. وقع ال�سكان 

اأن�ساأت قواعد ع�سكرية يف داخل  اإذ كانت امليلي�سيا قد  األًفا853 رهائن هذا النزاع،  املدنّيون البالغ عددهم حواىل 40 

بني  ما  ا�ستطاع  وقد  املجموعة.  على  ال�سيطرة  اإىل  �سعًيا  الثقيل   
ّ

واملدفعي اجلوي  الق�سف  اإىل  اجلي�ش  فلجاأ  املخّيم، 

26،000 و27،000 من �سّكان املخيم (من لجئني فل�سطينيني ومواطنني لبنانيني) الفرار من نهر البارد اإىل خمّيم 

البداوي املجاور. ولكْن، بحلول �سهر حزيران/يونيو من العام 2007، عجز ما بني 3،000 و5،000 مديّن عن 

مغادرة املخّيم، ومن �سمنهم �سيوٌخ وُق�رصَّ واأ�سخا�ش ذوو احتياجات خا�سة. كما اأنهم مل يتمّكنوا من احل�سول على 

الغذاء اأو الرعاية الطبية يف داخل املخّيم. وقد اأ�سفر القتال عن تدمري معظم املخّيم (اإذ اأ�سارت اللجنة املكّلفة تقدير 

العام 2011،  اأيلول/�سبتمرب من  اإعماره كّلياًّا).854 وبحلول �سهر  اإعادة  اإىل �رصورة  التي طالت املخّيم  الأ�رصار 

848   تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان املتعلق بقرار جمل�ش حقوق الإن�سان:

Report of the Commission of Inquiry on Lebanon pursuant to Human Rights Council resolution S-2/1, 5, 4.

849   Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 114-118.

850  رجانا حامية، ““Clearing Cluster Bombs and Landmines: Lebanon’s Long and Winding Road جريدة الأخبار الن�سخة 

النكليزية العدد ال�سادر يف تاريخ http://english.al-akhbar.com/node/585 ،2011/13/9. مقابلة مع العميد حممد فهمي رئي�ش املركز 

اللبناين لالعمال املتعلقة بالألغام. 

.1 ,HRW, Flooding South Lebanon ، 851   هيومن رايت�ش ووت�ش، تقرير �سادر بالإنكليزية

852   Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 177.

853   املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان، تقرير �سادر بالإنكليزية:

Camp in Fear, Camp in Want: Human Security Assessment for Nahr el-Bared Camp, 1. 

854   وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رصق الأدنى (الأونروا)، تقرير �سادر بالإنكليزية: 

UNRWA, Reconstruction of Nahr El-Bared Camp and UNRWA Compound, Progress Report 1 September 2007–31 

October 2010, (New York), 5.
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�سمح اإمتام املرحلة الأوىل من اإعادة الإعمار بعودة اأكرث من 300 اأ�رصة، فيما بقي 8،000 فل�سطيني بانتظار اكتمال 
املراحل الأخرى من عملّية اإعادة اإعمار املخيم.855

وفًقا مل�سادر ع�سكرية وحكومية، فاأّن عنا�رص اجلي�ش اللبناين وفتح الإ�سالم �سّكلوا الغالبية ال�ساحقة من ال�سحايا 
كما وُقتل 40 مدنياًّا على الأقل، معظمهم من الفل�سطينيني.856

: • 22 اأيار/مايو 2007	

-   ُقتل مدنّيان واأ�سيب اآخرون نتيجة ا�ستهداف عبوة نا�سفة قافلة اإن�سانية تابعة لالأمم املتحدة كانت تنقل 
م�ساعدات اإىل داخل املخيم.857

-   ُقتل مدنّيان اآخران، اأحدهما امراأة حامل، واأ�سيب اآخرون عند اقرتاب حافلتهم من حاجز للجي�ش 
عقب فرارهم من املخيم.858

اللبناين على  الأحمر  ال�سليب   • عني يف	
ّ
املتطو اثنني من  بحياة  القتال  اأودى  11 حزيران/يونيو 2007: 

الطرف ال�سمايل من املخيم.859

• اأعزَلني على الأقل يف اأثناء مظاهرة  29 حزيران/يونيو 2007: قتل جنود لبنانيون فل�سطينيَّني مدنيَّني	
للفل�سطينيني طالبوا فيها باإمكانّية العودة اإىل بيوتهم يف املخيم.860

التع�سفي  الحتجاز  �سحايا  الفل�سطينيني  ع�رصات  وقع  اليوم،  وحتى  اأ�سهر  ثالثة  امتّد  الذي  ال�رصاع  بداية  منذ 

ل وتقييد حركتهم على اأيدي قوات الأمن اللبنانية واجلي�ش اللبناين:
َّ
املطو

 • الداخلي	 الأمن  قوى  من  وعنا�رص  لبنانّيون  جنود  األقى   :2007 اأيلول/�سبتمرب   2 اأيار/مايو–   20

منهم  الكثريون  وتعّر�ش  الإ�سالم،  فتح  مع  توّرطهم  يف  ا�سُتبه  �سخ�ش   200 حواىل  على  القب�ش 
للتعذيب.861

وفًقا لئتالف منظمات غري حكومية:862

• جرت غالبية العتقالت عند حواجز للجي�ش اللبناين من دون �سدور اأمر ق�سائي وفًقا لالأ�سول.	

كانوا حتت احلرا�سة الع�سكرّية. • ُحرم جميع املعتقلني التمثيَل القانوين عندما 	

حماكمة  على   • يح�سلوا	 اأن  دون  من  الحتجاز  رهن  عليهم  القب�ش  اأُلقي  اّلذين  الفل�سطينيني  معظم  بقي 
عادلة، اأو جرت حماكمتهم اأمام املحكمة الع�سكرية. 863

855   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 2012/لبنان، الن�سخة الإنكليزية،  �ش. 3.

ا لبنانياًّا  856   التقرير ال�سادر بالإنكليزية عن منظمة العفو الدولية يف العام 2008 حول لبنان،. �ش. 2 )بح�سب منظمة العفو الدولية، ُقتل 168 جندياًّ

و220 عن�رًصا من “فتح الإ�سالم”.)

857   التقرير ال�سادر بالإنكليزية عن منظمة العفو الدولية يف العام 2008 حول لبنان، �سفحة 2.

858   التقرير ال�سادر بالإنكليزية عن منظمة العفو الدولية يف العام 2008 حول لبنان، �سفحة 2.

859   منظمة العفو الدولية، تقرير �سادر بالإنكليزية: 

AI, Lebanon: Amid Reports of Harassment at Army Checkpoints, Continuing Concern for Civilians Affected by Fighting 

at Palestinian Refugee Camp, 1.

860   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي، 2008/لبنان، الن�سخة الإنكليزية،  �ش 2.

861   املرجع نف�سه ؛ التقرير ال�سادر بالإنكليزية عن منظمة العفو الدولية يف العام 2008 حول لبنان، �ش. 3.

862   ملزيد من التفا�سيل عن النقاط الواردة يف هذه الفقرة (بالنكليزية)، اأُنظر:

A Selective Submission on Palestinian Socio-Economic and Civil Rights in Lebanon.“ ( Joint NGO Submission to the 

Office of the High Commissioner for Human Rights on the occasion of the  9th session of the Universal Periodic 

Review 2010, Lebanon, 2010). http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LB/PHRO_PalestenianHu-

manRightsOrganization_ JS.pdf.

863   كانت الأمور ل تزال على هذه احلال عند كتابة هذه الدرا�سة، ابتداًء من �سهر ت�رصين الأول/اأكتوبر من العام 2010.
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التحقيق  اأثناء  يف  وفاة  حالتا  �سمنها  من  �ُسّجلت  • معاملة، 	 و�سوء  تعذيب  حالة   200 من  اأكرث  توثيق  مّت 

والحتجاز. وقد األقت خمابرات اجلي�ش القب�ش على الغالبية ال�ساحقة من ال�سحايا على حواجز اجلي�ش 

اأ�ساليب  و�سملت  رومية.  �سجن  اإىل   
ّ
ثم الدفاع،  وزارة  اإىل  وُنقلوا  البارد،  نهر  خميم  حول  املنت�رصة 

من  ال�سجني  تعليق  (اأي  و“البالنكو”  املرّبح،  ال�رصب  الأمن:864  قوى  مار�ستها  التي  املوّثقة  التعذيب 

عق الكهربائي، وغريها. ال�سقف وجلده)، واحلرمان من الطعام، والعرتافات الق�رصية، وال�سّ

املخّيم  دخول  اأرادوا  كّلما  حركتهم  على  م�سّددة  قيوًدا  يعانون  زالوا  ما  املدنيني  ال�سكان  اأّن  ذلك  اإىل  ُي�ساف 

ومغادرته:

نهر البارد واملنطقة املتاخمة له منطقة ع�سكرية، الأمر الذي  • منذ نهاية النزاع، اأعلن اجلي�ش اللبناين خمّيم 	

�سّكل خرًقا للتزامات لبنان القانونية املحلية والدولية، وفًقا للمنظمة الفل�سطينية ملراقبة حقوق الإن�سان.865 

اأّنه يتوجب على جميع  املنطقة، ما يعني  اإىل هذه  الو�سول  الع�سكرية ت�سبط  وبالتايل، باتت احلواجز 

الفل�سطينيني املقيمني فيها والزوار احل�سول على ت�ساريح من ال�ستخبارات الع�سكرية من اأجل الدخول. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، ُذكر اأّن عملية منح الت�ساريح هذه غري وا�سحة، ومل ُيبلَّغ الفل�سطينّيون باأي اإجراء 

ب�سكل دقيق. ففي خالل الأعوام الثالثة املا�سية، تغرّي نظام الت�ساريح مراًرا، وكان ال�رصح عنه �سئياًل 

اأو معدوًما.866 اإىل جانب ذلك، ُيذكر اأّن هذه القيود املفرو�سة على حرية احلركة توؤثر تاأثرًيا بالًغا يف 
اأحوال ال�سكان املدنيني القت�سادية والجتماعية والنف�سية.867

مل ترّكز الوثائق والبحوث التي جمعتها واأعّدتها منّظمات مراقبة حقوق الإن�سان على �سحايا خميم نهر البارد 

ا معلومات مفادها اأّن الّتعذيب قد موِر�ش بانتظام لأكرث من خم�سة ع�رص عاًما، ما ُيظهر  فح�سب، بل قّدمت اأي�سً
منطًا وا�ستخدامًا منهجيَّني للعنف.868

6.3 جتّدد العنف الداخلي : اأيار/مايو 2008

ازداد التوّتر يف ال�سنوات القليلة التي اأعقبت اغتيال احلريري، وان�سحاب القوات ال�سورية، و�سل�سلة الغتيالت 

اأ�سهر  بعد  العام 2008،  اأيار/مايو من  �سهر  العام 2005 و�ساعًدا، وبلغ ذروته يف  منذ  املفخخة  وال�سيارات 

من ال�سلل ال�سيا�سي. فقد اأثار قرار احلكومة باإقالة رئي�ش جهاز اأمن املطار املعروف باأّنه مقّرب من حزب الله 

وبالتحقيق يف �سبكة الت�سالت الهاتفية الّتابعة حلزب الله موجة عارمة من ال�ستباكات بني منا�رصي احلكومة 

واملعار�سة بقيادة حزب الله يف 7 اأيار/مايو 2008.

ا على الأقل، بينهم 14 مدنياًّا. وبداأت ا�ستباكات  ويف الأ�سبوعني التاليني، اأزهقت ال�ستباكات اأرواح 71 �سخ�سً

املقاتلني امل�سّلحني ببنادق اآلية وقذائف �ساروخية “اأر. بي. جي” يف بريوت، و�رصعان ما امّتدت اإىل عاليه، 

ا، ومن �سمنهم عدد  وال�سوف، والبقاع، و�سمال لبنان يف الأ�سهر الثالثة التالية، واأ�سفرت عن مقتل 40 �سخ�سً

من املدنّيني869، اإذ هاجم كال اجلانبني املدنيني وممتلكاتهم. وبني 7 و9 من اأيار/مايو 2008، متّكنت املعار�سة، 

ة حزب الله وحركة اأمل واحلزب ال�سوري القومي الجتماعي، من ال�سيطرة على بريوت الغربية. وبخا�سّ

مكاتب اإعالمية تابعة  • هاجم عنا�رص من حزب الله وحركة اأمل واحلزب ال�سوري القومي الجتماعي 	
لتيار امل�ستقبل واأغلقوها يف اأثناء �سيطرتهم على العا�سمة بريوت.870

: • 8 اأيار/مايو 2008	

-   ُقتلت امراأة يف �سّن التا�سعة واخلم�سني وجنلها يف بلدة راأ�ش النبع يف بريوت من جّراء �سقوط قذيفة 

. Torture in Lebanon: Time to Break the Pattern, 17-18 :منظمة الكرامة حلقوق الإن�سان، تقرير �سادر بالإنكليزية   864

865   املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان، تقرير �سادر بالإنكليزية:.

Lebanese Restrictions on freedom of movement: Case of Nahr El Bared, 13

866   املرجع نف�سه، �سفحة 18.

867   املرجع نف�سه، �سفحة 22.

868   Torture in Lebanon: Time to Break the Pattern, 15.

.Lebanon: A year later, no accountability for killings“ 7/5/2009“ :869   هيومن رايت�ش ووت�ش تقرير �سادر بالإنكليزية

http://www.hrw.org/news/2009/05/07/lebanon-year-later-no-accountability-killings .
870   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي 2009/لبنان، الن�سخة الإنكليزية،  �ش 2.
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 اأ�سيب جنال املراأة الآخران بجروح 
ّ
“اإر. بي. جي” على �سيارتهما بينما كانا يحاولن الهرب. ثم

خطرية يف الظهر عندما اأطلق م�سّلحون من املعار�سة الّنار عليهما بينما كانا يحاولن الو�سول اإىل 

والدتهما و�سقيقهما يف امل�ست�سفى.871 

: • 10-12 اأيار/مايو 2008	

�ستة  واأردى  بريوت  يف  اجلديدة  طريق  يف  ت�سييع  موكب  على  النار  اأمل  حركة  من  عن�رص  -   اأطلق 
اأ�سخا�ش قتلى.872

-   اأعدم عنا�رص يف احلزب التقدمي ال�سرتاكي املوايل للحكومة ثالثة عنا�رص يف حزب الله بعد اأ�رصهم 
يف عاليه.873

القومي  ال�سوري  احلزب  مكتب  ال�سرتاكي  التقّدمي  واحلزب  امل�ستقبل  تيار  من  عنا�رص  -   هاجم 

الجتماعي يف حلبا يف منطقة عكار، �سمال لبنان، واأعدموا 11 مقاتاًل قومياًّا على الأقّل874 اإىل جانب 
�سقوط مديّن واحد يف خالل ال�ستباكات.875

األغت احلكومة اللبنانية القرارين اللذين اأطلقا �رصارة اأحداث ال�سابع من اأيار/مايو. ويف 21 اأيار/مايو 2008، 

الطريق لنتخاب  الّدوحة”، ومّهدت  بـ“اّتفاق  �سيا�سية يف قطر ُعرفت  ت�سوية  اإىل  املتحاربون  الأفرقاء  ل  تو�سّ

رئي�ش للجمهورية، ومنحت املعار�سة حق تعطيل قرارات جمل�ش الوزراء. وبعد مرور عام واحد على اتفاق 

 واحد فقط، ومل ُتّتخذ اأي اإجراءات اأخرى ملحا�سبة امل�سوؤولني عن ارتكاب 
ّ

الدوحة، مل ي�سدر �سوى قرار اتهامي
اأعمال القتل يف هذه الأحداث.876

6.4 االغتياالت امل�ستهدفة وال�سيارات املفخخة

�سهدت الفرتة ما بني العاَمني 2006 و2008 ا�ستمرار وقوع ع�رصات الغتيالت امل�ستهدفة وانفجارات ال�سيارات 

املفخخة، ما كّبد املدنيني خ�سائر ج�سيمة وزعزع ب�سّدة ا�ستقرار البالد كُكل.

• بكفيا، جبل لبنان،  13 �سباط/فرباير 2006: اأ�سفر انفجار عبوتني نا�سفتني يف حافلتني للّرّكاب املدنّيني يف	
ا اآخر.877 عن مقتل ثالثة مدنيني واإ�سابة 20 �سخ�سً

• يف  رت عن بعد ع�سو جمل�ش ال�سورى امل�سوؤول الع�سكري	 26 اأيار/مايو 2006: ا�ستهدفت �سيارة مفخخة ُفجِّ

حركة اجلهاد الإ�سالمي الفل�سطينية حممود املجذوب، امللّقب بـ“اأبو حمزة”، و�سقيقه ن�سال الذي ُقتل على 
الفور، بينما اأ�سيب حممود املجذوب بجروح خطرية اأّدت اإىل وفاته يف اليوم التايل.878

اجلميل  بيار  اللبناين  ال�سناعة  ووزير  الكتائب  حزب  زعيم   • ُقتل	  :2006 الثاين/نوفمرب  ت�رصين   21
بر�سا�ش م�سّلحني جمهولني اأطلقوا الّنار على موكبه يف اجلديدة يف جبل لبنان.879

• وليد  13 حزيران/يونيو 2007: اأّدى انفجار �سيارة مفّخخة يف املنارة، يف بريوت، اإىل مقتل النائب	

.2008/5/14 ،”Lebanon: Leaders must prevent human rights abuses“  :871   منظمة العفو الدولية، تقرير �سادر بالإنكليزية

http://www.hrw.org/news/2008/05/17/lebanon-political-talks-qatar-should-address-abuses.

Lebanon: Political Talks in Qatar Should Address Abuses،“ 18/5/2008“ . :هيومن رايت�ش ووت�ش، تقرير �سادر بالإنكليزية

http://www.hrw.org/news/2008/05/17/lebanon-political-talks-qatar-should-address-abuses
 Lebanon: Leaders must prevent human rights abuses ,1 :872   منظمة العفو الدولية، تقرير �سابر بالإنكليزية

873   املرجع نف�سه.

874   هيومن رايت�ش ووت�ش، التقرير العاملي، 2009/لبنان الن�سخة الإنكليزية،  �ش  2.

.2012/05/10 ,The Daily Star   875

هم �سخ�ش بقتل مدنيَّني اثنني واإ�سابة �سّتة يف خالل موكب ت�سييع يف بريوت بتاريخ 10 اأيار/مايو 2008، بح�سب هيومن رايت�ش ووت�ش،  876   اتُّ

Lebanon: A year later, no accountability for killings,“ ، 7/5/2009“. :تقرير �سادر بالإنكليزية

http://www.hrw.org/news/2009/05/07/lebanon-year-later-no-accountability-killings.

877   جريدة النهار، 2006/2/14 .

878   جريدة النهار، 2006/5/27 .

879   جريدة النهار، 2006/11/22 .
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ا على الأقل.880 عيدو وت�سعة اأ�سخا�ش اآخرين، ومن �سمنهم جنله البكر، واإ�سابة 11 �سخ�سً

جنوب   • يف	 اخليام  قرية  من  بالقرب  لليونيفيل  تابعة  قافلة  تفجري  ا�ستهدف   :2007 حزيران/يونيو   24
ات حفظ ال�سالم.881

ّ
لبنان، ما اأّدى اإىل مقتل �ستة جنود من قو

الربملان  النائب يف   • مقتل	 اإىل  الفيل  �سن  بلدة  مفخخة يف  �سيارة  انفجار  اأّدى  اأيلول/�سبتمرب 2007:   19
اللبناين والع�سو يف حزب الكتائب اأنطوان غامن ف�ساًل عن خم�سة اأ�سخا�ش اآخرين.882

• مقتل العميد  12 كانون الأول/دي�سمرب 2007: اأ�سفر انفجار �سيارة مفخخة يف بعبدا، جبل لبنان، عن	

مرافقه  اإىل  اإ�سافًة  البارد،  نهر  معركة  يف  اللبناين  اجلي�ش  قيادة  يف  العمليات  مدير  احلاج،  فران�سوا 
ال�سخ�سي.883

قوى  الإرهابية يف  الأعمال  املحققني يف   • النقيب و�سام عيد، كبري	 ُقتل  الثاين/يناير 2008:  كانون   25
الأمن الداخلي، يف انفجار �سيارة مفخخة يف احلازمية.884

• �سمنهم ت�سعة جنود  13 اآب/اأغ�سط�ش 2008: اأّدى انفجار حافلة يف طرابل�ش اإىل �سقوط 14 قتلى، من	

ا، بخا�سة لأّن النفجار وقع  يف اجلي�ش اللبناين كانوا على متنها، بالإ�سافة اإىل اإ�سابة حواىل 40 �سخ�سً
يف وقت الذروة.885

• القيادي يف احلزب الدميقراطي اللبناين الدرزّي املوايل ل�سوريا، �سالح  10 اأيلول/�سبتمرب 2008: ُقتل	

العري�سي، واأُ�سيب �ستة اأ�سخا�ش اآخرين يف انفجار �سيارة مفخخة يف بلدة بي�سور. وقد كان العري�سي 

التقّدمي  اللبناين واحلزب  الدرزّيني (اأي احلزب الدميقراطي  اأحد مهند�سي امل�ساحلة ما بني اخل�سمني 
ال�سرتاكي) يف خالل ا�ستباكات العام 2008 التي اأف�ست اإىل اّتفاق امل�ساحلة بني زعيَمي احلزبني.886

• بجروح يف انفجار  ا اآخر	 29 اأيلول/�سبتمرب 2008: لقي خم�سة اأ�سخا�ش م�رصعهم واأ�سيب 35 �سخ�سً
عبوة نا�سفة ا�ستهدفت حافلة ع�سكرية يف طرابل�ش.887

880   جريدة النهار، 2007/6/14 .

881   جريدة النهار، 2006/5/27 .

882   جريدة النهار، 2007/9/20 .

883   جريدة النهار، 2005/12/13 .

884   جريدة النهار، 2008/1/26 .

885   وكالة فران�ش بر�ش، 2008/10/20،

http://afp.google.com/article/ALeqM5iWqYL2cRZXuL4v5jsqfmbd2C9_Pg.

886   جريدة النهار، 2008/9/11

887   جريدة النهار، 2008/9/30
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7� القانون ال�ساري والت�سنيف القانوين

7.1 االإطار القانوين والقانون ال�ساري

يقّدم هذا الق�سم و�سًفا لالإطار القانوين ال�ساري يف لبنان خالل الفرتة املعنية. كما يبحث يف مدى انطباق القانون 

ذي ال�سلة على الأ�سخا�ش املعنيني، مبا يف ذلك الواجبات الدولية التي تنطبق على الدول التي لها تاأثري على 

امل�سّلحة  الدول كاجلماعات  (لبنان، و�سوريا، واإ�رصائيل)، واأدوار جهات متعّددة من غري  اللبنانية  الأرا�سي 

ا واجبات وفًقا للقانون الدويل.  وامليلي�سيات، التي لها هي اأي�سً

7.1.1 النطاق الزمني والقانون ال�ساري ذو ال�سلة

اأ�سا�سية  ال�ساري، ب�سورة  القانون  لبنان عر�سة لتغريات يف  التقرير، كان  التي يغّطيها هذا  الفرتة  على مدى 

الدويل  والقانون  الإن�سان  حقوق  معاهدات  على  �سادقت  النزاع  يف  املعنية  فالدول  الإن�ساين.  الدويل  القانون 

 لبنان مثاًل يف 23 متوز/يوليو 1997 اإىل الربوتوكوَلني 
ّ
الإن�ساين اأو ان�سمت اإليها يف مراحل خمتلفة. فقد ان�سم

الإ�سافيَّني للعام 1977 لتفاقيتي جنيف ال�سادرتني يف 12 اآب/اأغ�سط�ش 1949. كما اأّن القانون الدويل العريف 

ر ب�سورة هائلة على مدى العقود الثالثة 
ّ
امللِزم للدول حتى ولو مل تكن طرًفا يف املعاهدات الدولية قد يكون تطو

التي يغّطيها هذا التقرير. 

وفًقا للقانون الدويل، يجب تقييم الوقائع وت�سنيفها بح�سب املبادئ والقواعد ال�سارية يف الوقت الذي ح�سلت فيه. 

فمبداأ القانونية (Nullum crimen sine lege) هو املبداأ الأ�سا�سي للقانون اجلنائي الدويل: اإذ ل يكون ال�سخ�ش 

ا اإّل اإذا كان الفعل الذي ارتكبه ي�سّكل جرًما حلظة ارتكابه.  م�سوؤوًل جنائياًّ

7.1.2 القانون ال�ساري ذو ال�سلة

يرّكز هذا التقرير ب�سكل اأ�سا�سي على قانون حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين اللذين ترد معايريهما 

من  كّل  اإليها   
ّ
ان�سم اأو  عليها  �سادق  التي  ال�سلة  ذات  التفاقيات  ذلك  يف  مبا  الدولية،  املعاهدة  قانون  يف 

 قبولها 
ّ
ا كممار�سة عامة يتم

ً
لبنان، و�سوريا، واإ�رصائيل، وكذلك يف القانون الدويل العريف الذي يعترَب ملزم

ن 
ّ
كقانون. ويرتدي هذا امل�سدر الأخري اأهمية خا�سة لأّنه موجود بغ�ّش النظر عن قانون املعاهدة ويوؤم

حماية اإ�سافية عندما ل تكون الدول اأطراًفا يف بع�ش التفاقيات اأو عندما ت�سوب ثغرات ما التفاقيات ذات 

ال�سلة.

 فيما ينطبق القانون الدويل الإن�ساين يف اأوقات النزاعات امل�سّلحة (دولية كانت اأم ل) والقانون الدويل حلقوق الإن�سان 

يف اأوقات ال�سلم، ي�ستمّر الإقرار اإىل حّد وا�سع بقابلية تطبيق القانون الأخري اأثناء النزاعات امل�سّلحة، مبا يف ذلك يف 

 :lex specialis القانون  تخ�س�ش  مبداأ  ي�سو�سه  هاتني  املعايري  جمموعتي  بني  التفاعل  واإّن  الحتالل.888  حالت 

888   اأنظر مثاًل،

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons، Advisory Opinion of 8 July 1996، I.C.J. Reports 1996، para. 25; 
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory، Advisory Opinion of  9 July 
2004، I.C.J. Reports 2004، para. 106; Armed activities on the territory of the Congo (Democratic Republic of the 
Congo v. Uganda)، Judgement، I.C.J. Reports 2005، para. 216.
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بتعبري اآخر، نظًرا اإىل اأّن القانون الدويل الإن�ساين م�سّمم ليطبَّق يف فرتات النزاعات امل�سّلحة، ي�رصي كونه القانون 

اخلا�ّش يف حالت املعايري التناق�سية.889  

القانون الدويل الإن�ساين القابل للتطبيق

التعريف ونطاق التطبيق

النزاعات  اأوقات  بتاأمني حماية بع�ش الأ�سخا�ش واملمتلكات يف  الدويل  للقانون الإن�ساين  الهدف الأويل  يتمثل 

(الأ�سلحة)  الو�سائل  ا�ستخدام  من  حتّد  قواعد  خالل  من  القتالية  الأعمال  �سري  تنظيم  اإىل  ي�سعى  وهو  امل�سّلحة. 

ال�سكان املدنيني  النا�ش، ل �سيما  اأو حتّظر هذا ال�ستخدام. كما ي�سعى اإىل حماية بع�ش فئات  والطرق احلربية 

الذين ل ي�ساركون ب�سكل مبا�رص يف الأعمال احلربية، والأ�سخا�ش الذين باتوا خارج القتال (اأي الذين مل يعودوا 

ي�ساركون يف الأعمال احلربية لأ�سباب مثل الإ�سابة اأو العتقال). وهو ل ينطبق على “حالت ال�سطرابات 

الداخلية والتوتر، مثل اأعمال ال�سغب، واأعمال العنف املنعزلة واملتقطعة واأعمال اأخرى من طبيعة مماثلة كونها 

لي�ست نزاعات م�سّلحة”، كما ورد يف املادة 1 (2) من الربوتوكول الثاين للعام 1977 الإ�سايف لتفاقيات جنيف 

العائدة اإىل 12 اآب/اأغ�سط�ش 1949، واملتعلق بحماية �سحايا النزاعات امل�سّلحة غري الدولية (الربوتوكول 2). 

وترد اأكرثية القواعد املطبقة يف اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949890 وبروتوكوليها الإ�سافيني الثنني للعام 

1977891، واتفاقيات لهاي 1907 والأنظمة امللحقة، والتفاقيات اخلا�سة التي ترعى ا�ستخدام الأ�سلحة اإىل 

جانب القانون الدويل العريف. 

اإن غياب تعريف وا�سح للنزاعات امل�سّلحة يف قانون املعاهدات يعّقد عملية ت�سنيف حالة معّينة، ل �سيما اأّن هذا 

التقرير يغّطي فرتة من احلالت املتتالية وامل�ستويات املختلفة من العنف تعني لعبني خمتلفني يف اأوقات خمتلفة. 

ولكن من املتفق عليه عموًما اأّن النزاع امل�سّلح يتطلب اللجوء اإىل القوة امل�سّلحة، ودرجة تنظيم لالأطراف املعنيني، 

وم�ستوى معّيًنا من حّدة العنف. 

فيما النزاع امل�سّلح �رصوري لإطالق عملية تطبيق القانون الدويل الإن�ساين، يكمن متييز اإ�سايف بارز يف الفرق 

للتطبيق  القابل  القانون الدويل الإن�ساين  اأّن معايري  امل�سّلح غري الدويل، مبا  امل�سّلح الدويل والنزاع  النزاع  بني 

تتغرّي وفًقا للطابع املحّدد للنزاع امل�سّلح.

النزاع امل�سّلح الدويل

يتعلق املعيار الأ�سا�سي لتو�سيف نزاع م�سّلح دويل بطبيعة اأطراف النزاع، فالنزاع الدويل امل�سّلح ي�سري عادًة اإىل 

نزاع بني دولتني. وتن�ش املادة امل�سرتكة 2 من اتفاقية جنيف للعام 1949 التي ترعى تطبيق هذه املعاهدات على 

ما يلي: اإ�سافة اإىل الأحكام التي يجب اأن تطبَّق يف وقت ال�سلم، تنطبق هذه التفاقية على كافة حالت احلرب 

اأحد  الرفيعة، حتى ولو كان  املتعاقدة  اأكرث من الأطراف  اأو  اثنني  اآخر قد يطراأ بني  اأي نزاع م�سّلح  اأو  املعلنة 

الأطراف مل يعرتف بوجود حالة حرب.892 

ا اإىل قواعد حمّددة متعلقة بحالت احتالل، مع اأّنها قد  حالت الحتالل. يتطّرق القانون الدويل الإن�ساين اأي�سً

ا على كل حالت  تكون قائمة من دون نزاع م�سّلح فعلي. وحتّدد املادة امل�سرتكة 2 ما يلي “تنطبق التفاقية اأي�سً

الحتالل اجلزئي اأو الكّلي لأرا�سي طرف متعاقد واإن مل يواَجه الحتالل املذكور باأّي مقاومة م�سّلحة.” ومع 

889   و�سعت حمكمة العدل الدولية اأنواًعا خمتلفة من العالقات بني هاتني املجموعتني القانونيتني: “يف ما يتعلق بالعالقة بني القانون الدويل الإن�ساين 

والقانون الدويل حلقوق الإن�سان، ]...[ قد تكون بع�ش احلقوق ح�رًصا �ساأن هذين الفرعني من القانون الدويل مًعا؛ وقد تكون حقوق اأخرى �ساأًنا 

ا لقانون حقوق الإن�سان؛ ولكن قد تكون حقوق اأخرى من �ساأن كال الفرعني للقانون الدويل. لالإجابة عن هذا ال�سوؤال الذي طرح عليها،  ح�رصياًّ

يجب اأن تاأخذ املحكمة كال الفرعني من القانون الدويل بالعتبار، ل �سيما قانون حقوق الإن�سان، وكقانون تخ�س�سي lex specialis القانون الدويل 

الإن�ساين.” النتائج القانونية لبناء جدار يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، الفقرة 106.   

890   التفاقية (1) لتح�سني حال اجلرحى واملر�سى بالقوات امل�سّلحة يف امليدان؛ التفاقية (2) لتح�سني حال جرحى، ومر�سى وغرقى القوات امل�سلحة 

يف البحار؛ التفاقية (3) املتعلقة مبعاملة اأ�رصى احلرب؛ التفاقية (4) املتعلقة بحماية الأ�سخا�ش املدنيني يف وقت احلرب. 

891   بروتوكول متعلق بحماية �سحايا املنازعات الدولية امل�سّلحة (الربوتوكول 1)؛ بروتوكول متعلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سّلحة غري الدولية 

(الربوتوكول2).

892   الربوتوكول الإ�سايف للعام 1977 لتفاقيات جنيف لـ 12 اآب 1949، واملتعلق بحماية �سحايا النزاعات امل�سّلحة الدولية (بروتوكول 1) ينطبق 

ا يف احلالت الأخرى املذكورة يف املادة امل�سرتكة 2، اأنظر املادة 2 الفقرة 3.  اأي�سً
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“تعترَب  يلي:  الرابعة على ما  اتفاقية لهاي 1907  اتفاقيات جنيف 1949 ل حتّدد ما هو الحتالل، تن�ش  اأّن 

ع فعاًل حتت �سلطة اجلي�ش املعادي. وميتّد الحتالل فقط على الأرا�سي التي اأر�سيت  اأر�ش ما حمتّلة عندما تو�سَ

اأجانب، وغياب  املعادي يتطلب وجود جنود  فاإّن الحتالل  بالتايل  اأن متاَر�ش.”893  �سلطة وميكن  عليها هكذا 

املوافقة على ذلك، وممار�سة ال�سلطة على الأرا�سي املحتلة.894 ويكمن العامل الأ�سا�سي هنا يف القدرة على التاأكيد 

على درجة اأو مدى ال�سيطرة اأو ممار�سة ال�سلطة ال�رصوريني ل�ستنتاج اأّن اأرا�ش معّينة حمتّلة. 

هكذا فمن املعرتف به اأن ال�رصط امل�سبق حلالة احتالل عدائي هو عدم موافقة الدولة التي تتعر�ش اأرا�سيها لوجود 

قوى اأجنبية. اأما حالة الحتالل غري العدائي فتكون قائمة يف حالت قيام اإدارة ع�سكرية لأر�ش اأجنبية، ولكن 

مبوافقة حكومة الدولة املعنية. وبالتايل، اإذا اأعطت دولة ما موافقتها على احتالل ما لكنها مل جتدد هذه املوافقة، 

كما عندما تطلب احلكومة من ال�سلطات الأجنبية مغادرة البالد، ينطبق قانون الحتالل العدائي، بالطريقة نف�سها 

التي تنتهي بها حالة الحتالل العدائي عندما يكون �سكل حقيقي من املوافقة معطى اإىل اجلهة الأجنبية.895 

النزاع امل�سّلح غري الدويل

اأّنها اأقّل تطّوًرا. ويربز  يحتوي القانون الدويل الإن�ساين على قواعد تطبَّق يف النزاعات امل�سّلحة غري الدولية، مع 

�سقفان خمتلفان يف حتديد القانون القابل للتطبيق يف مثل هذه احلالت. ال�سقف الأول هو املادة امل�سرتكة 3 من اتفاقيات 

جنيف 1949، وهي املادة الوحيدة يف تلك املعاهدات التي لها �سلة بالنزاعات امل�سّلحة الداخلية، غري اأن هذه املادة 

لل�سليب  الدولية  اللجنة  تعليقات  يف  يرد  كما  به،  املعرتف  من  ولكن  النوع.  هذا  من  امل�سّلح  النزاع  هو  ما  حتّدد  ل 

الأحمر، اأّن تلك النزاعات هي “النزاعات امل�سّلحة، بوجود قوى م�سّلحة يف اجلانبني م�ساركة يف الأعمال العدائية – 

النزاعات، باخت�سار، التي ت�سبه يف جوانب متعددة حرًبا دولية، ولكنها حت�سل �سمن حدود بلد واحد. يف حالت 

كثرية، ي�سيطر كل طرف من الأطراف على جزء من الأرا�سي الوطنية، وغالًبا ما يكون بينها نوع من اجلبهة.”896 

بالتايل، ل ي�ستلزم تطبيق املادة امل�سرتكة 3 بال�رصورة وجود جمموعة م�سّلحة لل�سيطرة على اأر�ش معينة. 

ت�ستلزم  فهي  املعاهدة.897  هذه  تطبيق  لإمكانية  ك�رصط  اأعلى  �سقًفا  فت�سع   2 الربوتوكول  من  الأوىل  املادة  اأّما 

�رصوًطا حمّددة كالطبيعة املنظمة للمجموعات امل�سّلحة، ووجود قيادة م�سوؤولة، وكذلك �سيطرة على الأرا�سي. 

وكذلك، لي�ش لها جمال التطبيق نف�سه كما يف املادة 898.3 اإنهما متقاطعتان، طاملا اأن املادة امل�سرتكة 3 حتتوي 

على القواعد الدنيا القابلة للتطبيق يف اأوقات النزاعات امل�سّلحة كافة.

ا، النزاع امل�سّلح العابر للحدود، واأنواع خمتلفة من النزاعات  النزاع امل�سّلح املرتدي طابًعا دوليًّ

امل�سّلحة

نظًرا اإىل اأّن لعبني متعددين م�ساركون يف لبنان وبرزت اأحياًنا حالت متزامنة وخمتلفة من العنف على 

ناحية  من  �سلة  ذات  اأخرى  �سيناريوهات  اإىل  الرجوع  املفيد  فمن  التقرير،  هذا  يغطيها  التي  الفرتة  طول 

ل 
ّ
مطو م�سّلح  عنف  يف  م�ساركة  م�سّلحة  جمموعة  الأول  ال�سيناريو  ويعني  ما.  لنزاع  القانوين  الت�سنيف 

“العابرة  امل�سّلحة  النزاعات  اأخرى. يف مثل هذه احلالة من  اأرا�سي دولة  �سّد دولة ما، ولكنها تعمل من 

893   Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, annexed to Convention (IV) respecting the 

Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October 1907.

894   ICRC, Expert Meeting, Occupation and other forms of administration of foreign territory, 10

895   املرجع نف�سه، 11. 

896   تعليقات اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر على اتفاقيات جنيف الأربع يف 12 اآب 1949، 36. 

897   املادة الأوىل: “ي�رصي هذا الربوتوكول الذي يطور ويكمل املادة الثالثة امل�سرتكة بني اتفاقيات جنيف املربمة يف 12 اآب/اأغ�سط�ش 1949دون اأن 

يعدل من ال�رصوط الراهنة لتطبيقها على جميع املنازعات امل�سّلحة التي ل تغطيها املادة الأوىل من الربوتوكول الإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 

12 اآب/اأغ�سط�ش 1949 واملتعلقة بحماية �سحايا النزاعات امل�سّلحة الدولية (الربوتوكول 1) والتي جتري على اإقليم اأحد الأطراف ال�سامية املتعاقدة بني 

قواته امل�سّلحة وقوات م�سّلحة من�سقة، اأو جماعات نظامية م�سّلحة اأخرى ومتار�ش حتت قيادة م�سوؤولة على جزء من اإقليمه من ال�سيطرة ما ميكنها من القيام 

بعمليات ع�سكرية متوا�سلة ومن�سقة وت�ستطيع تنفيذ هذا الربوتوكول.”

Tadić 898   تعليقات اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر على الربوتوكولت الإ�سافية للعام 1977 لتفاقيات جنيف 1949، 1348. يف حالة تادي�ش  

ناأت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا �سابًقا بنف�سها عن ن�ّش املادة امل�سرتكة 3 ل�سالح تطبيق نظام املحكمة عند تقدمي تعريف عام للنزاع امل�سّلح الداخلي. 

“عنف م�سّلح مطّول بني ال�سلطات احلكومية وجمموعات  اأفادت حمكمة يوغو�سالفيا هذه باأّن النزاع امل�سّلح غري الدويل يكون موجوًدا عند وجود:  فقد 

م�سّلحة منظمة اأو بني هكذا جمموعات �سمن دولة ما.”

Prosecutor v. , Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, (Oct. 

2, 1995), ¶ 70.
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القانون  النزاع هو غري دويل؛ وبالتايل تنطبق عليه معايري  اأّن هذا  الرائد هنا يف  التحليل  للحدود”، يتمّثل 
الدويل الإن�ساين.899

ًل”. وتكون احلال كذلك عندما تتدّخل دولة ما بقواها 
َّ
اأّما ال�سيناريو الثاين فيتعلق مبا ي�سّمى نزاًعا م�سّلًحا “مَدو

الذي  النزاع،  ت�سنيف  يوؤّثر يف  اأّن ذلك ل  اإّل  م�سّلح غري دويل.  نزاع  اأخرى يف  اإىل جانب دولة  امل�سّلحة 

لة يف الأعمال العدائية اإىل جانب املجموعة امل�سّلحة التي تقاتل  اإذا �ساركت الدولة املتدخِّ اإّل  يبقى غري دويّل، 

�سّد القوى احلكومية؛ ويف هذه احلالة، ي�سبح النزاع دولياًّا. واأخرًيا، وكما ت�سري اإليه حمكمة العدل الدولية، 

ميكن اأن يح�سل نوعان خمتلفان من النزاعات يف الوقت نف�سه وبالتايل يخ�سع كّل منهما ملجموعة خمتلفة من 
املعايري.900

نهاية تطبيق القانون الدويل االإن�ساين

اإذا  ما  ال�سوؤال حول  التقرير تطرح  يغطيها  التي  الفرتة  اأبرمت خالل  التي  املتتالية  ال�سالم  واتفاقات  الِهَدن  اإّن 

اأكرث تعقيًدا بكثري من م�ساألة النظر يف  القانون الدويل الإن�ساين. فهذه امل�ساألة  اأنهت فعاًل تطبيق  التي  كانت هي 

متى ي�سبح القانون الدويل الإن�ساين قاباًل للتطبيق. ويذكر قانون املعاهدات الكثري من الن�سو�ش املختلفة يف هذا 

ال�سدد: فاتفاقية جنيف 1949 الرابعة تذكر “انتهاء الأعمال احلربية بوجه عام” (املادة 6، الفقرة 2)، بينما يذكر 

الربوتوكول الإ�سايف الثاين “انتهاء النزاع امل�سّلح” (املادة 2، الفقرة 2).

قام الق�ساة لدى املحكمة اجلنائية الدولية  اخلا�سة بيوغو�سالفيا ال�سابقة مبحاولة لإي�ساح ذلك بت�رصيح ما يلي: 

“ينطبق القانون الدويل الإن�ساين ابتداًء من حلظة اندلع هكذا نزاعات م�سّلحة وميتّد اإىل ما بعد وقف الأعمال 
؛ اأو، يف حال النزاعات الداخلية، حتقيق ت�سوية �سلمية.”901 بالتايل اإّن جمّرد وقف 

ّ
العدائية حتى بلوغ �سالم عام

ا) اأو حتى هدنة ل يكفي لوقف نفاذ القانون الدويل الإن�ساين. ومن جهة  لإطالق النار (�سواء اأكان موّقًتا اأو نهائياًّ

اأخرى، وحتى بعد التو�سل اإىل �سالم كّلي اأو ت�سوية �سلمية، قد تبقى بع�ش قواعد القانون الدويل الإن�ساين �سارية 

ا اأو اإعادتهم اإىل  لتغطية حالة فعلية، مثل حالة الأ�سخا�ش املعتقلني يف زمن النزاعات وحتى الإفراج عنهم نهائياًّ

وطنهم اأو ا�ستقرارهم يف بلد يختارونه.902 

 jus ad bellum وقانون م�سّوغات احلرب jus in bello الف�سل ال�سارم بني قانون وقت احلرب

غات احلرب (اأي اجل�سم القانوين الذي يحّدد الأ�سباب القانونية التي تدفع 
ّ
اإّن اأّي اعتبارات متعّلقة بقانون م�سو

بدولة ما اإىل خو�ش احلرب، على اأ�سا�ش بند ميثاق الأمم املتحدة الذي يكّر�ش احلظر العام يف القانون الدويل 

ل�ستخدام القوة بني الدول، با�ستثناءات �سارمة) تقع خارج نطاق هذا التقرير. ولكن من الأهمية مبكان اإعادة 

غات احلرب jus ad bellum والقانون الدويل الإن�ساين (اأو 
ّ
التاأكيد على املبداأ الأ�سا�سي للف�سل بني قانون م�سو

ينطبق  اآخر،  بتعبري  احلرب.  تبداأ  اإن  ما  القوة  ا�ستخدام  يرعى  فالأخري   ،(jus in bello احلرب  وقت  قانون 

ا على اأطراف النزاع بغ�ّش النظر عن اأ�سبابه، وما اإذا كان ا�ستخدام القوة اأ�ساًل  القانون الدويل الإن�ساين اأي�سً

ر بالقانون الدويل اأو باأ�س�ش اأخالقية. يربَّ

899   اأنظر مثاًل،

ICRC Opinion Paper, ”How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?“ March 2008.

ا”. بالتايل تخ�سع اأعمال الكونرتا�ش جتاه احلكومة  900   “النزاع بني قوى الكونرتا�ش وقوى حكومة نيكاراغوا هو نزاع م�سّلح “ل يرتدي طابًعا دولياًّ

النيكاراغوية لأحكام القانون ال�ساري على النزاعات التي ترتدي ذاك الطابع؛ بينما تندرج اأعمال الوليات املتحدة داخل نيكاراغوا و�سّدها يف اإطار 

القواعد القانونية املتعلقة بالنزاعات الدولية”،

Military and Paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judg-

ment of 27 June 1986, ICJ Report 1986. 

) ,A, Appeal Judgment. 15, 1999), ¶ 84 حيث جّددت املحكمة تاأكيدها على هذه  Jul-1-94-Prosecutor v. , Case No. IT 114اأنظر

املقاربة اخلا�سة بالتجزئة بني اأنواع خمتلفة من النزاعات امل�سّلحة التي تتواجد بالتزامن ح�سب طبيعة الأطراف املعنية.  

901   Prosecutor v. , IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Oct. 2, 

1995),p. 70.

ا اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية  902   اأنظر مثاًل اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة اأ�رصى احلرب (U.N.T.S. 135 75 اآب/اأغ�سط�ش 1949)، املادة 5. اأنظر اأي�سً

املتعلق بحماية  ا الربوتوكول الإ�سايف  اأي�سً اأنظر  الفقرة 4.  املادة 6  اآب/اأغ�سط�ش 1949)،   12 ،U.N.T.S. 287) املدنيني يف وقت احلرب الأ�سخا�ش 

ا الربوتوكول املتعلق بحماية  اأي�سً اأنظر  امل�سّلحة (الربوتوكول 1) (UNTS 1125 3، 8 حزيران/يونيو 1977) املادة 3(ب).  الدولية  �سحايا املنازعات 

�سحايا املنازعات امل�سّلحة غري الدولية (الربوتوكول2)  (UNTS 1125 609، 8 حزيران/يونيو 1977)، املادة 2، الفقرة 2.
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نتيجة لذلك، ل يرتدي تدّخل دولة ما مبوافقة دولة اأخرى اأّي اأثر على قابلية تطبيق املوجبات التي تلزمها بح�سب 

ا على حالت الحتالل، اإّل  القانون الدويل الإن�ساين اأو حمتواها. وينطبق هذا التمييز والف�سل الوا�سحان اأي�سً

عندما تكون الدولة التي ت�ست�سيف جنوًدا اأجانب موافقة. وعندما ت�سل حالة ما اإىل نزاع م�سّلح اأو احتالل عدائي 

ينطبق القانون الدويل الإن�ساين بالت�ساوي على الأطراف كلها وباحلّد نف�سه.

 ت�سنيف اأعمال العنف يف ظّل القانون الدويل الإن�ساين يف �سياق هذا التقرير بغ�ّش النظر عن قانونية اللجوء 
ّ
ويتم

اإىل القوة اأو الحتالل من جانب دولة اأخرى يف لبنان وعلى طول الفرتة املغّطاة. 

املبادئ والقواعد اجلوهرية يف ظّل القانون الدويل الإن�ساين

التمييز بني النزاعات امل�سّلحة الدولية وغري الدولية

كما ُذكر �سابًقا، يعتمد تطبيق القانون الدويل الإن�ساين على وجود نزاع م�سّلح وعلى طبيعة الأطراف املعنية. 

ومبا اأّن هذين ال�رصطني قائمان يف لبنان خالل فرتات العنف املختلفة التي كانت مو�سوع بحث، تبقى امل�ساألة 

الأ�سا�سية كامنة يف التمييز بني مبادئ القانون الدويل الإن�ساين والقواعد القابلة للتطبيق يف وقت النزاعات امل�سّلحة 

الدولية وتلك التي لها �سلة بالنزاعات امل�سّلحة غري الدولية. 

النزاعات  على  وال�سارية  الدويل  الإن�ساين  للقانون  التقليدية  املعايري  اأّن  اإىل  نظًرا  خا�سة  اأهمية  ذلك  ويرتدي 

ًرا بكثري من تلك ال�سارية على النزاعات امل�سّلحة الدولية. وفيما مييل هذا التمييز اإىل 
ّ
امل�سّلحة الداخلية هي اأقّل تطو

الغمو�ش كنتيجة لتطور القانون الدويل العريف903 مل يظهر هذا التوجه اإّل موؤّخًرا وقد ل يكون ذا �سلة بالن�سبة 

اإىل الفرتات ال�سابقة التي يغطيها هذا التقرير، ل �سيما حرب ال�سنتني يف 1975-1976 عندما اندلع نزاع م�سّلح 

داخلي يف لبنان. وبالتايل، وكما يرد يف الق�سم املتعلق بالنطاق الزمني، قد ل يكون من املمكن تطبيق التطور 

الأخري للمعايري اجلوهرية ال�سارية يف النزاعات امل�سّلحة غري الدولية يف حلظة بداية احلرب. ولكن هذا ل يعني 

اأنه ما من قاعدة كانت حتكم النزاع امل�سّلح الداخلي خالل هذه الفرتة، وقد تكون القواعد الأ�سا�سية للقانون الدويل 

الإن�ساين قابلة للتطبيق.  

املادة امل�سرتكة 3 كمجموعة اأ�سا�سية من القواعد ال�سارية يف النزاعات امل�سّلحة كلها

فيما مل ي�سبح لبنان طرًفا يف الربوتوكول الإ�سايف الثاين اإّل يف العام 1997، كانت املادة امل�سرتكة 3 من اتفاقيات 

جنيف ملِزمة لهذا البلد منذ العام 904،1951 فاملعايري التي يحتويها الن�ّش، كما ثّبتتها حمكمة العدل الدولية، ت�سكل 

“املرجع الأدنى” للنزاعات امل�سّلحة كلها وتعك�ش “العتبارات الأ�سا�سية لالإن�سانية”.905 تن�ّش املادة امل�سرتكة 3 
على ما يلي:

يف حال النزاع امل�سّلح الذي ل يرتدي طابًعا دولياًّا واحلا�سل يف اأرا�سي اأحد الأطراف املتعاقدة ال�سامية، 

يكون كل طرف يف النزاع ملزًما، كحّد اأدنى، تطبيق الأحكام التالية: 

الذين  الع�سكرية  القوى  اأع�ساء  ذلك  العدائية، مبا يف  الأعمال  فعاًل يف  ي�ساركون  الذين ل  (1)  الأ�سخا�ش 

تخّلوا عن اأ�سلحتهم واأولئك الذين و�سعوا “خارج القتال” بفعل املر�ش، اأو الإ�سابة، اأو العتقال، اأو 

اأي �سبب اآخر، يعاَملون يف كافة الظروف ب�سكل اإن�ساين، من دون اأّي متييز �سلبي مرتكز على العرق، 

اأو اللون، اأو الدين، اأو املعتقد، اأو اجلن�ش، اأو الولدة اأو الرثوة، اأو اأي معايري اأخرى مماثلة.

903   من اأ�سل 161 قاعدة عرفية حّددتها اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر يف درا�ستها عن القانون الدويل الإن�ساين العريف، 159 هي قابلة للتطبيق 

على النزاعات امل�سّلحة الدولية. جان ماري هنكرت�ش،

”Study on customary international humanitarian law: A contribution to the understanding and respect for the rule of 

law in armed conflict,“ International Review of the Red Cross 857 (2005): 189 . اأنظر لدرا�سة �ساملة:

Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol. 1, Rules Volume II. 

904   �سادق لبنان على اتفاقية جنيف للعام 1949 يف 10 ني�سان/اأبريل 1951. 

905   حالة متعلقة بالأن�سطة الع�سكرية و�سبه الع�سكرية يف نيكاراغوا و�سّدها:

Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), para. 218.
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ر الأعمال التالية وتبقى حمّظرة يف اأّي وقت ويف اأّي مكان بالن�سبة اإىل الأ�سخا�ش  يف هذا ال�سدد، حُتظَّ

املذكورين اآنًفا:

القا�سية  واملعاملة  والت�سويه،  اأنواعه،  بكافة  القتل  �سيما  ل  وال�سخ�ش،  احلياة  على  (اأ)  العنف 

والتعذيب؛

(ب)  اأخذ رهائن؛

(ج)  امل�ّش بالكرامة ال�سخ�سية، ل �سيما الإذلل واملعاملة املهينة؛

ب�سكل  نة 
ّ
�سابق �سادر عن حمكمة مكو اإعدام من دون حكم  (د)  اإ�سدار عقوبات وتنفيذ عمليات 

باأّنها  املتح�رّصون  الأ�سخا�ش  بها  يعرتف  التي  كلها  الق�سائية  ال�سمانات  تكّبد  مع  منهجي، 

�رصورية. 

 جتميع امل�سابني واملر�سى والعتناء بهم. 
ّ
يتم  (2)

اأّن  به  املعرتف  تقّيدها، من  اأو  الو�سائل والطرق احلربية  القواعد على معايري حمّددة حتّظر  هذه  بينما ل حتتوي 

املثال،  �سبيل  فعلى  الداخلية.  امل�سّلحة  النزاعات  الأقّل ذات طبيعة عرفية وتنطبق على  الأ�سا�سية هي على  املبادئ 

من  الع�سكرية  والأهداف  العدائية  الأعمال  يف  ي�ساركون  الذين  الأ�سخا�ش  بني  هجوم،  �سّن  عند  التمييز،  واجب 

جهة، والأ�سخا�ش الذين ل ي�ساركون اأو توّقفوا عن امل�ساركة يف الأعمال العدائية والأهداف املدنية. وكانت تلك 

احلالة يف ال�سابق حتى منت�سف �سبعينات القرن الع�رصين906 عندما اندلع النزاع يف لبنان. طبًعا وحلالت النزاعات 

امل�سّلحة والحتالل يف لبنان خالل الفرتة التي يغّطيها التقرير، تنطبق قواعد القانون الدويل الإن�ساين ذات ال�سلة.

 االأدوات القانونية االأ�سا�سية التي �سادق عليها لبنان و�سوريا واإ�رصائيل

خالل الفرتة التي يغّطيها هذا التقرير، كانت الدول الثالث اأطراًفا يف اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 واتفاقية 

 لبنان اإىل الربوتوكولني الإ�سافيني للعام 1977 يف العام 1997؛ 
ّ
لهاي للعام 1954 وبروتوكولها. وان�سم

 اإىل اأّي منهما. 
ّ
وان�سمت �سوريا اإىل الربوتوكول الإ�سايف الأول فقط يف العام 1983؛ اأّما اإ�رصائيل فلم تن�سم

بينما تبقى الختالفات الأ�سا�سية بني القانون الدويل الإن�ساين الذي يرعى النزاعات امل�سّلحة الدولية والقانون الدويل 

الإن�ساين غري ال�ساري على النزاعات امل�سّلحة غري الدولية، تنطبق قواعد بارزة كثرية من القانون الدويل الإن�ساين 

ف بكونها حتتوي على مبادئ ومعايري ترعى �سري الأعمال العدائية واملعايري املتعلقة  على نوعي النزاعات مًعا وتو�سَ

مبعاملة الأ�سخا�ش. وتتمثل املعامل الأ�سا�سية جل�سم املعايري هذا يف ح�سانة املدنيني وتوابعهم، ومبداأ التمييز، واملبداأ 

العام القائل باأّن حق اأطراف النزاع يف اختيار الطرق اأو الو�سائل احلربية هو غري حمدود. 

ي�ستلزم القانون الدويل الإن�ساين اأن تقوم اأطراف النزاع بالتمييز يف اأّي وقت ما بني املقاتلني واملدنيني، وكذلك 

الع�سكرية.907  والأهداف  املقاتلني  فقط �سّد  توّجه عملياتها  واأن  املدنية،  والأهداف  الع�سكرية  الأهداف  بني  ما 

العدائية مبا�رصة وح�رًصا يف هذه  فاملدنيون يخ�رصون ح�سانتهم حيال الهجومات عندما ي�ساركون يف الأعمال 

باأّنها  الع�سكرية  الأعيان  الإن�ساين  الدويل  القانون  بالأهداف، يحّدد  يتعلق  ال�سدد، ويف ما  احلالة.908 ويف هذا 

ويقّدم  الع�سكري  العمل  يف  فعالة  م�ساهمة  ا�ستخدامها  اأو  منها،  الغر�ش  اأو  موقعها،  اأو  طبيعتها،  ت�سكل  اأ�سياء 

ال�سائدة يف وقتها، منفعة ع�سكرية حا�سمة.  الظروف  اأو تعطيلها، يف  اأو �سبطها،   ،
ّ

الكلي اأو  دمارها اجلزئي 

والأعيان املدنية هي كافة الأهداف التي ل ت�سكل اأهداًفا ع�سكرية. فالأهداف املدنية، كالبيوت واملدرا�ش، حتظى 

بحماية من الهجمات، اإّل اإذا ا�ستخدمت لأغرا�ش ع�سكرية وللفرتة املعنية بهذا ال�ستخدام. 

906   بالن�سبة اإىل التطور العريف للقواعد ال�سارية يف النزاع امل�سّلح غري الدويل، اأقرت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا �سابًقا اأن ممار�سة الدولة 

تربر “بع�ش القواعد املتعلقة بالنزاع امل�سّلح الدويل. من بني القواعد التي تعترب �سارية نذكر حظر ق�سف املدنيني، والقاعدة التي حتظر الهجمات على 

اأهداف غري ع�سكرية، والقاعدة املتعلقة باجلوانب الوقائية عند مهاجمة اأهداف ع�سكرية.” اأنظر

Prosecutor v. , Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, (Oct. 

2, 1995), ¶ 100 and ff.

907   بالن�سبة اإىل َمن يعترَب “مقاتاًل”، اأنظر املواّد 4(اأ) (1)-(3) و(6) من اتفاقيات جنيف 3 واملادتني 43 و44 من الربوتوكول الإ�سايف الأول. 

و“املدنيون” هم كل الذين ل يعترَبون مقاتلني بح�سب هذا التعريف، اأنظر املادة 50 من الربوتوكول الإ�سايف الأول.  

908   اأنظر مثاًل الربوتوكول الإ�سايف الأول، املادة 52(3).
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تطبيًقا ملبداأ التمييز هذا، يحّظر القانون الدويل الإن�ساين اأي�سًا الهجمات غري املميِّزة املحّددة يف ثالث فئات: (اأ) تلك 

غري املوّجهة اإىل هدف ع�سكري حمّدد؛ (ب) تلك التي ت�ستخدم طريقة اأو و�سيلة قتال ل ميكن احلّد من مفاعيلها 

ا، تلك التي تقوم يف كّل حالة ب�رصب اأهداف ع�سكرية  كما ين�ّش عليه القانون الدويل الإن�ساين؛ ونتيجًة لذلك اأي�سً

ومدنية اأو اأهداف مدنية من دون متييز.

 من بني حالت الهجوم غري املميِّز نذكر عمليات ق�سف باأّي طريقة اأو و�سيلة كانت، تعاِمل كهدف ع�سكري 

واحد عدًدا من الأهداف الع�سكرية املنف�سلة ب�سكل وا�سح والواقعة يف بلدة، اأو مدينة، اأو قرية، اأو اأي منطقة 

ر مثل هذه الهجومات. اأخرى حتتوي على ترّكز مماثل ملدنيني اأو اأهداف مدنية. حُتظَّ

ا هكذا هجوم لكونه  اأي�سً ه هجوم نحو هدف ع�سكري وا�سح، يحّظر القانون الدويل الإن�ساين  جَّ َ
حتى عندما يو

ع منه اأن يت�سبب بخ�سارة عر�سية حلياة مدنية، اأو اإ�سابة ملدنيني، اأو �رصر لأهداف  غري مميِّز اإذا ما كان يتوقَّ

مدنية، اأو جمموع من اجلوانب ال�سابقة، ما يعترَب مفرًطا بالن�سبة اإىل املنفعة الع�سكرية امللمو�سة واملبا�رصة امل�ستبقة؛ 

تعقيًدا  الأكرث  اأحد اجلوانب  الن�سبية  اأن يكون حتديد  متنا�سبة. وميكن  ا هجمات غري  اأي�سً الهجمات  وُت�َسّمى هذه 

ذات  املعايري  تطبيق  ي�سكل  اأّل  فيجب  القتال.  ل�رصوط  فهًما  املنا�سب  التقييم  وي�ستلزم  الدويل،  الإن�ساين  للقانون 

ال�سلة عملية ت�سكيك بالقرارات التي يتخذها القادة بعد احلدث، بل عملية تقييم ملجمل الظروف التي يواجهونها 

عند حتديد �رصعية اأعمالهم.

ينبغي  الن�سبية،  مبداأ  واحرتام  الع�سكرية  والأهداف  املقاتلني  �سّد  الهجمات  بتوجيه  اللتزامات  اإىل  اإ�سافًة   

اأو  به  الأمر  اأو  لهجوم  التخطيط  الإجراءات الحرتازية يف وقت  �سل�سلة من  اتخاذ  ا  اأي�سً النزاع  اأطراف  على 

باأّن  القائل  املبداأ  يف  مكّر�سة  الأول  الربوتوكول  من   57 املادة  يف  املقنونة  الحرتازية  والإجراءات  قيادته. 

العمليات الع�سكرية يجب اأن ُتخا�ش بتيّقظ ثابت لتجنيب الأ�سخا�ش املدنيني والأهداف املدنية. كما يجب اتخاذ 

املدنيني،  �سفوف  يف  حّد  اأدنى  اإىل  وتخفي�سها  الب�رصية  الأ�رصار  لتجنب  العملية  الحرتازية  الإجراءات  كل 

والإ�سابات لدى املدنيني، وال�رصر العر�سي يف الأهداف املدنية. وت�سمل هذه الإجراءات الحرتازية القيام 

“حتذير  اأهداًفا مدنية، واإطالق  اأو  املدنيني  الهجوم هي ع�سكرية ولي�ست  اأهداف  اأّن  للتاأكد من  بكل جهد ممكن 

ا على مبادئ  مبكر فعال” بالهجمات عندما ت�سمح بذلك الظروف. واأخرًيا، يحتوي القانون الدويل الإن�ساين اأي�سً

وقواعد خا�سة بالأ�سلحة.

 كما ُذكر اآنًفا، فيما ل تنطبق كل القواعد املحددة يف الربوتوكول الإ�سايف الأول ال�سارية يف النزاعات امل�سّلحة 

الدولية على النزاعات امل�سّلحة الداخلية، تنطبق املبادئ الأ�سا�سية الكامنة وراء هكذا قواعد. كما يحتوي القانون 

الدويل الإن�ساين على قواعد متعلقة ب�سمانات اأ�سا�سية وكيفية معاملة النا�ش، مبا يف ذلك حظر التعذيب واأ�سكال 

املعاملة القا�سية والالاإن�سانية واملِذّلة، والغت�ساب، ومعاملة املعتقلني. 

ت�سري الالئحة التالية اإىل بع�ش من الأعمال الأ�سا�سية املحّظرة يف النزاعات امل�سّلحة الدولية كما غري الدولية وفًقا 

الدويل  الإن�ساين  للقانون  العرفية  والقواعد  املعنية  التفاقية  ظّل  يف  لبنان  يف  ال�ساري  الدويل  الإن�ساين  للقانون 

(اإتفاقية جنيف؛ الربوتوكول الإ�سايف؛ نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ؛ القانون الدويل الإن�ساين 

العريف ح�سب درا�سة للجنة الدولية لل�سليب الأحمر).

)(اأ) لتفاقيات جنيف  • االعتداء على حياة االأ�سخا�س، ال �سيما القتل باأ�سكاله كافة: املادة امل�سرتكة 3(1	

1 اإىل 4؛ اتفاقية جنيف الأوىل، املادة 50؛ التفاقية 2، املادة 51؛ التفاقية 3، املادة 130؛ التفاقية 4، 

املحكمة  املادة 4(2)(اأ)؛  الثاين،  املادة 75(2)؛ الربوتوكول  الإ�سايف الأول،  املادة 147؛ الربوتكول 

اجلنائية الدولية، املادة 8(2)( i) و8(2)(ج)( i)؛ درا�سة CIHL، القاعدة 89.

)(اأ)  • االعتداء على ال�سالمة البدنية، ال �سيما الت�سويه، واملعاملة القا�سية، والتعذيب: املادة امل�سرتكة 3(1	

لتفاقيات جنيف 1 اإىل 4؛ اتفاقية جنيف الأوىل، املادة 50؛ التفاقية 2، املادة 51؛ التفاقية 3، املادة 130؛ 

التفاقية 4، املادة 147؛ الربوتكول الإ�سايف الأول، املادة 75(2)؛ الربوتوكول الثاين، املادة 4(2)(اأ)؛ 

املحكمة اجلنائية الدولية، املادة 8(2)(اأ)( ii) و8(2)(ج)( i)؛ درا�سة CIHL، القواعد 90 اإىل 92.

)(ج)  • 	1)3 امل�سرتكة  املادة  اجلن�سي:  العنف  من  اأخرى  واأ�ساكل  اجلن�سي،  واال�ستعباد  االغت�ساب، 

املادة  الأول،  الإ�سايف  الربوتكول  27(2)؛  املادة  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  4؛  اإىل   1 جنيف  لتفاقيات 

75(2)(ب) واملادة 76(1)؛ الربوتوكول الثاين، املادة 4(2)(د) و(هـ)؛ املحكمة اجلنائية الدولية، املادة 

8(2)(ب)( xxii) و8(2)(د)( vi)؛ درا�سة CIHL، القاعدة 93.
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)(اأ)؛ الربوتوكول  • هجمات مبا�رصة مق�سودة �سّد املدنيني: الربوتكول الإ�سايف الأول، املادة 85(3	

 ،CIHL درا�سة  i)؛  و8(2)(د)(   (i 8(2)(ب)(  املادة  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  13(2)؛  املادة  الثاين، 

القاعدة الأوىل.

 • املدنيني:	 متنا�سبة حلياة  بخ�سارة غري  �ستت�سبب  باأّنها  اأو هجمات عن معرفة  زة  هجمات غري مميِّ

الربوتكول الإ�سايف الأول، املادة 85(3)(ب) و51(5)(ب)؛ املحكمة اجلنائية الدولية، املادة 8(2)(ب)

( iv)؛ درا�سة CIHL، القاعدة 14.

 • اإىل ن�رص الرعب يف �سفوف املدنيني: اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 33؛ الربوتكول	 هجمات تهدف 

 ،CIHL الإ�سايف الأول، املادة 51(2)؛ الربوتكول الإ�سايف الثاين، املادة 4(2)(د) و13(2)؛ درا�سة

القاعدة 2.

اأو مركبات  • وحدات،  اأو	 اأو مواّد،  من�ساآت،  اأو  مبا�رصة وغري مق�سودة على موّظفني،  هجمات 

الربوتكول  االأمم املتحدة:  بعثة حفظ �سالم وفًقا مليثاق  اأو  اإن�سانية  م�ستخدمة يف �سياق م�ساعدة 

الإ�سايف الأول، املادة 71(2)؛ الربوتكول الإ�سايف الثاين، املادة 9 و11(1)؛ التفاقية املتعلقة ب�سالمة 

موظفي الأمم املتحدة واملرتبطني بهم (1994)، املادة 7 (1) و9؛ املحكمة اجلنائية الدولية، املادة 8(2)

(ب)( ii) و8(2)(هـ)( ii)؛  درا�سة CIHL، القواعد 31، 32 و33.

؛ الربوتوكول الإ�سايف الأول،  • عمليات الت�رصيد الق�رصي لل�سكان: اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 147	

املادة 85(4)(اأ)؛ الربوتوكول الإ�سايف الثاين، املادة 17(1)؛ املحكمة اجلنائية الدولية، املادة 8(2)(ب)

( viii) و8(2)(هـ)( viii)؛ درا�سة CIHL، القاعدتان 129 و130.

ع�سكرية:  اأهداًفا  لي�ست  التي  االأهداف   • اأي	 املدنية  االأهداف  �سّد  املق�سودة  املبا�رصة  الهجمات 

درا�سة  ii)؛  املادة 8(2)(ب)(  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  املادة 52(1)؛  الأول،  الإ�سايف  الربوتوكول 

CIHL، القاعدتان 7 و10.

القانون الدويل حلقوق الإن�سان القابل للتطبيق

الأمن،  وانعدام  امل�سّلحة  النزاعات  وحلالت  الداخلية  والتوترات  لال�سطرابات  املعّقد  التتايل  اإىل  نظًرا 

الإن�ساين  الدويل  القانون  يعترَب  املا�سية،  الثالثة  العقود  مدى  على  لبنان  يف  الق�رصي  والخفاء  والختطاف، 

والقانون الدويل حلقوق الإن�سان منا�سبني ويقّدمان حماية مكّملة لالأ�سخا�ش وللممتلكات. 

بينما ميكن، يف ظّل معاهدات القانون الدويل حلقوق الإن�سان، اأن تقوم الدول الأطراف بتقدمي ا�ستثناء موّقت على 

بع�ش من موجباتها اخلا�سة بتلك املعاهدات.909 فاملادة 4 من العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية تورد 

اأّي وقت. وت�سمل هذه احلق يف احلياة؛  �رصاحًة لئحًة بالأحكام التي ل تقبل ال�ستثناء وينبغي بذلك اأن حترَتم يف 

وحظر التعذيب والعقاب القا�سي، اأو الالاإن�ساين، اأو املهني؛ وحظر العبودية، والجتار بالرقيق، والرّق؛ وحرية 

التفكري، وال�سمري والدين. كما اأّن الإجراءات التي ت�سكل ا�ستثناء على العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 

يجب اأّل ت�سمل متييًزا على اأ�سا�ش العرق، اأو اللون، اأو اجلن�ش، اأو اللغة، اأو الدين، اأو الأ�سل الجتماعي.  

تخ�سع  اأن  ميكن  ل  التي  الدويل  العهد  من  الأخرى  العنا�رص  املتحدة  الأمم  يف  الإن�سان  حقوق  جلنة  اأوردت 

باإن�سانية  يعاَملوا  اأن  يف  حريتهم  من  املحرومني  الأ�سخا�ش  كّل  حق  مثل   ،4 للمادة  وفًقا  قانون  ل�ستثناءات 

به؛  املعرتف  واأعمال اخلطف، والحتجاز غري  الرهائن،  اأخذ  لل�سخ�ش؛ وحظر  الإن�سانية  للكرامة  وباحرتام 

اأعمال  وحظر  ق�رًصا؛  نقلها  اأو  �سكانية  جمموعات  ترحيل  وحظر  احلماية؛  يف  الأقليات  حقوق  عنا�رص  وبع�ش 

الرتويج للحروب والدعايات �سّد املنا�رصة من اأجل الكره القومي اأو العرقي اأو الديني التي من �ساأنها اأن ت�سكل 

ا على التمييز، اأو العدائية اأو العنف. ومبا اأّن هذا التقرير يرّكز على انتهاكات خطرة للقانون الدويل  حتري�سً

حلقوق الإن�سان ترَتَكب يف لبنان، فاإّن معظم الأعمال املعنية تندرج يف فئة احلقوق غري القابلة لال�ستثناء. 

باأّنها  الإن�سان اعرُتف  الدويل حلقوق  القانون  التزامات  اأّن  ال�سياق، على  الت�سديد، يف هذا  الأهمية مبكان  من 

اأن يكون  املناطق، �رصط  الدولة �سيطرة على هذه  اأرا�سيها طاملا متار�ش هذه  للتطبيق على دولة خارج  قابلة 

909   اأنظر العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (U.N.T.S. 171, Dec. 16, 1966 999) املادة 4(1). 
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�سكانها خا�سعني لنطاق �سالحيتها.910 وي�سمل هذا حالت الحتالل.911 ونتيجة لذلك طاملا اأن �سوريا واإ�رصائيل 

متار�سان �سيطرة فعلية على اأجزاء من لبنان، �سواء ب�سكل احتالل اأم ل، فهما ملزمتان باملعايري الأ�سا�سية للقانون 

الدويل حلقوق الإن�سان.

- الأدوات القانونية الأ�سا�سية التي �سادق عليها لبنان و�سوريا واإ�رصائيل

�سادقت الدول الثالث املعنية يف النزاعات املختلفة يف لبنان على اثنتني من التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان، 

وهما: 

 اإليه لبنان يف 3 ت�رصين الثاين/نوفمرب 
ّ
-   العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية للعام 1966: ان�سم

1972؛ واإ�رصائيل يف 3 ت�رصين الأول/اأكتوبر 1991؛ و�سوريا يف 21 ني�سان/اأبريل 1969.

املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رصوب  من  وغريه  للتعذيب  املناه�سة  -   التفاقية 

اإليها لبنان يف 5 ت�رصين الأول/اأكتوبر 2000؛ واإ�رصائيل يف 3 ت�رصين  (CAT) للعام 1984: ان�سم 

 لبنان اإىل برتوكولها الإختياري 
ّ
الأول/اأكتوبر 1991؛ و�سوريا يف 19 اآب/اأغ�سط�ش 2004. وان�سم

(OPCAT) يف 22 كانون الأول/دي�سمرب 2008. 

7.2 الت�سنيف القانوين الأمناط العنف يف لبنان

بهدف الت�سديد على طبيعة واأمناط العنف الذي اأ�ساب لبنان خالل العقود الثالثة املا�سية، ل ي�سعى هذا التقرير 

الأوىل، ول حتديد  ال�ستة  الف�سول  ُذكرت يف  التي  العنيفة  الأحداث  مئات  لكّل من  قانوين  ت�سنيف  اإجراء  اإىل 

املرتكبني اأفراًدا مّمن ميكن اأن ُيعترَبوا م�سوؤولني جرمياًّا. واإذ ي�سع التقرير هذا يف العتبار، يّتخذ مقاربة عامة 

يف اعتماد ممار�سة معّينة يف جمال انتهاك القانون الدويل كمثل، موؤّلف من حوادث حمددة مماثلة متعددة من 

ا لالنتهاكات الكثرية املرتكبة على طول الفرتة التي يغّطيها التقرير،  اأولياًّا وحتلياًل قانونياًّ اأن توفر ح�ساًبا  �ساأنها 

والتي ميكن اأن ت�سكل اأ�سا�ًسا للمزيد من التحقيق. 

 الت�سنيف على اأ�سا�ش النتهاكات احلاّدة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل 
ّ
لغر�ش هذا التقرير، �سيتم

الإن�ساين التي ترتّتب عنها م�سوؤولية جرمية فردية، كما اأّن النتهاكات الأخرى للقانون الدويل حلقوق الإن�سان 

امل�سوؤولية  ناحية  من  الدويل  اجلنائي  القانون  نتيجة حمددة ح�سب  ترتدي  اأنها ل  مع  الإن�ساين،  الدويل  والقانون 

الفردية، تبقى حيوية لو�سف الأمناط الأ�سا�سية لل�سلوك غري القانوين الذي �ساب العقود الثالثة املا�سية يف لبنان. 

لكن الت�سنيف القانوين التايل �سوف يويل اأهمية خا�سة لالنتهاكات التي هي جاّدة مبعنى “اأّنها يجب اأن ت�سكل خرًقا 

لقاعدة ت�سون القيم الهامة، وينبغي على اخلرق اأن ي�سمل نتائج خطرة لل�سحية.”912 وت�سمل هذه جرائم احلرب، 

واجلرائم �سّد الإن�سانية، والتعذيب، والإخفاء الق�رصي، وعمليات القتل خارج نطاق الق�ساء.

خالل  ارتكبت  قد  التقرير  هذا  يف  املوّثقة  العنف  اأعمال  معظم  اإن  اأعاله،  الوارد  القانوين  الإطار  �سوء  على   

نزاع م�سّلح، �سواء اأكان  داخلياًّا مع اأعمال قتال بني جمموعات م�سّلحة وميلي�سيات متنوعة تتمركز يف لبنان، 

اأو حالة احتالل نظًرا اإىل حالة اإ�رصائيل و�سوريا، اأو نزاًعا م�سّلًحا دولياًّا. كما اأّنها ارُتكبت يف حالت كثرية يف 

اأّن هكذا انتهاكات قد ت�سل اإىل  اإطار هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي �سّد �سكان مدنيني. وتعني هذه العنا�رص 

حّد اجلنايات يف ظّل القانون الدويل. وت�سكل اأكرثية احلوادث اخلطرة التي يحّددها هذا التقرير جنايات يف ظّل 

القانون الدويل اإّما كجرائم حرب اأو كجرائم �سّد الإن�سانية، يف اأغلب الأحيان كالهما مًعا. اإ�سافًة اإىل ذلك، 

910   اأ�سارت جلنة حقوق الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة اإىل اأن “اأي دولة طرف يجب اأن حترتم وت�سمن احلقوق التي ترد يف العهد الدويل لأي �سخ�ش 

اأنظر جلنة حقوق الإن�سان يف الأمم  الدولة”.  اأرا�سي تلك  الفعلية، حتى ولو مل يكن موقعه على  اأو �سيطرتها  الدولة الطرف  موجود �سمن �سلطة تلك 

املتحدة، الدورة الثامنة ع�رصة. اأنظر:

International Covenant on Civil and Political Rights: General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obli-

gation Imposed on States Parties to the Covenant, 2004 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13), para. 10.  

911   اأنظر على �سبيل املثال النتائج القانونية لبناء جدار يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، الفقرات 113-111.

 Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, ,1-Prosecutor v. , Case No. IT-94   912

94 ¶ ,(Oct. 2, 1995). ح�سب بع�ش اخلرباء، “تعترَب النتهاكات خطرية – وبالتايل كجرائم حرب – عندما تعّر�ش الأ�سخا�ش املحميني اأو ممتلكاتهم 

للخطر، اأو عندما تنتهك قيًما هامة”. اأنظر:

Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, Tome 1, Les Règles, 752.
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ح اأن ت�سّكل الأكرثية ال�ساحقة من اأعمال العنف التي ح�سلت يف لبنان �سّد املدنيني خالل تلك الفرتة جرائم  يرجَّ

يف ظّل القانون اللبناين بطريقة اأو باأخرى. 

ا لبع�ش احلالت املوّثقة يف الف�سول ال�سابقة، توّخًيا للت�سديد على بع�ش الأمناط  �سوف ي�سع هذا الف�سل ت�سنيًفا قانونياًّ

التي تتمّيز بخطورة النتهاكات والوقع على ال�سحايا، وكذلك ما ميثلونه يف الذاكرة اجلماعية يف البالد. 

7.2.1 التعريف القانوين لالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل االإن�ساين والقانون الدويل حلقوق االإن�سان

جرائم احلرب 

التي  الإن�ساين  الدويل  للقانون  النتهاكات اخلطرية  “جرائم احلرب” اإىل  ت�سري عبارة  التقرير،  هذا  لأغرا�ش 

ترتَكب خالل نزاع م�سّلح دويل اأو داخلي. كما اأّن عبارة “انتهاكات خطرية للقانون الدويل الإن�ساين ” ت�سمل 

احلالة  اإىل  بالن�سبة  اأما  داخلي.  م�سّلح  نزاع  وخالل  الدولية  امل�سّلحة  النزاعات  اأوقات  يف  م  جترَّ التي  الأعمال 

الأخرية، فهي تندرج يف اإطار املفهوم العمومي جلرائم احلرب كما ترد يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية 

الدويل  للقانون  الأخرى  امل�سرتكة 3 والنتهاكات اخلطرية  للمادة  النتهاكات اخلطرية  الذي ميّيز بني  الدولية 

الإن�ساين ال�ساري يف النزاعات امل�سّلحة غري الدولية.913 وي�سكل النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية القنونة 

الأكرث حداثًة، وي�سري اإىل الفرق الذي ل يزال قائًما بني النوعني الأ�سا�سيني من اأنواع النزاعات لأّن الأعمال 

الواردة يف لئحة النزاعات امل�سّلحة الداخلية اأقّل من تلك الواردة يف اإطار النزاعات الدولية. 

فيما تعترَب جرائم احلرب املرتكبة يف نزاع م�سّلح داخلي مو�سوع جترمي اأحَدث (قد يعترَب املرتكبون الأفراد يف هذا 

الإطار م�سوؤولني جرمياًّا)، تبقى طبيعتها الأ�سا�سية كجرائم حرب (تغطي الأعمال الأكرث خطورًة التي حتظرها 

املادة امل�سرتكة 3) هي نف�سها يف حالت النزاعات امل�سّلحة الدولية وغري الدولية. فهذه اجلرائم ت�ستخَل�ش اأ�سا�ًسا 

من اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكوليها الإ�سافيني الأول والثاين للعام 1977. وتت�سمن “خروقات خطرية” 

وانتهاكات خطرية اأخرى للقانون الإن�ساين الدويل خالل نزاع م�سّلح دويل وكذلك جرائم حرب ترتَكب خالل 

نزاع داخلي. ب�سورة عامة لتحديد حدوث جرمية حرب ل بّد من توفر دليل على عنا�رص اأ�سا�سية اأربعة: 

عمل حمظور (مثل جرمية قتل، الت�سبب ب�رصر بدين، اأو اغت�ساب) اأ ) 

ب)  عمل مرتَكب �سّد اأ�سخا�ش (مثل �سكان مدنيني اأو اأ�سخا�ش ل ي�ساركون اأو توقفوا عن امل�ساركة 

ب�سكل مبا�رص يف الأعمال احلربية)، اأو اأهداف حممية يف ظّل القانون الدويل الإن�ساين.

اأثناء نزاع م�سّلح ج) 

د)  ووجود عالقة بني النزاع امل�سّلح والفعل املرتَكب، اأي يجب اأن تكون اجلرمية ارُتكبت يف اإطار 

الأعمال العدائية وكجزء منها اأو احتالل ملنطقة خا�سعة ل�سيطرة اأحد الأطراف. ويجب اأن تكون 

مت�سلة ات�ساًل وثيًقا بالنزاع امل�سّلح ككّل. 

اجلرائم �سّد الإن�سانية

اأ�سبح تعريف اجلرائم �سّد الإن�سانية اأكرث حتديًدا بكثري منذ �سياغته الأوىل يف القانون الدويل يف النظام الأ�سا�سي 

للمحكمة الع�سكرية الدولية يف نورمبورغ يف العام 1945. وحتّدد املادُة 7(1) من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة 

اجلنائية الدولية �سالحيَة املحكمة يف ما يتعلق باجلرائم �سّد الإن�سانية. وهي تورد لئحة بـ 11 فعاًل (مبا يف ذلك 

“كجزء من  جرائم القتل، والغت�ساب، والأفعال الالاإن�سانية) التي ت�سكل جرائم �سد الإن�سانية عندما ترَتَكب 

هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي موّجه �سد �سكان مدنيني، عن معرفة بهذا الهجوم”.

�سل�سلة  فقد ح�سلت تطورات يف  العريف عملية معّقدة،  الدويل  القانون  الإن�سانية يف  �سّكل تطور اجلرائم �سّد    

من امل�سائل، مثاًل العالقة ال�سابقة بنزاع م�سّلح لي�ست �رصًطا ي�ستلزمه نظام روما الأ�سا�سي ومل ي�ستلزمه القانون 

د الأحكام املتعلقة  الدويل العريف على الأرجح منذ خم�سينات القرن الع�رصين. ولكن لي�ست م�ساألة �سهلة اأن حتدَّ

باجلرائم �سد الإن�سانية التي تعترَب عرفية يف ما يتعلق بالعنف يف لبنان حلظة ارتكابها. ولغر�ش هذا التقرير، 

913   اأنظر نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية (U.N.T.S. 90, Jul. 1, 2002 2187) املادة 8.  
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اأّن عنا�رص  اأكرث تف�سياًل قد يظهر  اأّن حتلياًل  الدولية نقطة انطالق مع  ي�سّكل تعريف املحكمة اجلنائية  اأن  يجب 
اجلرمية يف مرحلة �سابقة قد تكون خمتلفة يف بع�ش اجلوانب.914

�سّد  جرمية  ما  جرمية  ت�سنَّف  كي  تتواجد  اأن  يجب  ثالثة  اأ�سا�سية  عنا�رص  اأّن  هو  التعريف  هذا  من  ين�ساأ  ما 

الإن�سانية:

اأ )  فعل اأو جمموعة اأفعال (مثل جرمية قتل، اأو اغت�ساب، اأو اإ�سابة بدنية خطرية اأو �رصر �سحي 

ج�سدي).

ارُتكب كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي. ب)  

ه �سّد �سكان مدنيني.   موجَّ ج)  

انتهاكات خطرية للقانون الدويل الإن�ساين

ا كجزء من حالة  يف �سياق العنف يف لبنان، فيما ارُتكبت معظم الأفعال خالل نزاع م�سّلح، ارُتكب بع�سها اأي�سً

الالاأمن العامة من دون اأن تكون مرتبطة بال�رصورة بالنزاع، مثل بع�ش موجات عمليات الغتيال امل�ستهدفة 

والإخفاء الق�رصي. اأّما القيود بالن�سبة اإىل حتديد َمن ميكن اأن ُيعترَب م�سوؤوًل يف ظّل القانون الدويل فيجب اأّل تقّلل 

من خطورة هذه الأفعال وال�سدمة التي تت�سبب بها، كجزء من العنف املعّمم يف لبنان.

 مل يكن من املمكن يف هذا التقرير حتديد العدد الكبري من احلالت الفردية لنتهاكات حقوق الإن�سان. ولكن ميكن 

القول اإّن مئات ل بل اآلف احلوادث الفردية التي ارتكبتها القوات الأمنية تعترَب انتهاكات خطرية. والنتهاكات 

الأكرث رواًجا مت�سلة باحلق يف احلياة، واحلق يف احلرية والأمن ال�سخ�سي، وحظر التعذيب واملعاملة القا�سية 

اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

احلق يف احلياة 

احلق يف احلياة غري قابل لال�ستثناء وقد مّت التاأكيد عليه مراًرا يف معاهدات حقوق الإن�سان الأ�سا�سية كلها. وكما يرد 

يف املادة 6 من العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية: “احلق يف احلياة حق مالزم لكل اإن�سان. وعلى 

القانون اأن يحمي هذا احلق. ول يجوز حرمان اأحد من حياته تع�ّسًفا.” ووفًقا للقانون الدويل حلقوق الإن�سان، 

ميكن للدولة اأن تلجاأ اإىل ا�ستخدام قوة يحتمل اأن تكون قاتلة فقط عند ال�رصورة الق�سوى وميكنها اأن ت�ستخدم مقدار 

القوة ال�رصوري للتعامل مع اخلطر املطروح. والدولة ملزمة حماولة تنفيذ عملية توقيف حيث اأمكن. 

التعذيب

ا  اإىل جانب كون التعذيب جرمية �سّد الإن�سانية عندما ي�سكل جزًءا من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي، فهو اأي�سً

انتهاك خطري حلقوق الإن�سان. فحظر التعذيب مطلق وغري قابل لال�ستثناء يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان 

كما يف القانون الدويل الإن�ساين، وُيعرَتف به كجزء من القانون الدويل العريف. وحتظر اأدوات دولية كثرية 

ا�ستخدام التعذيب، منها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، والعهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، 

والتفاقية املناه�سة للتعذيب.   

العتقال التع�ّسفي

وفًقا للقانون الدويل حلقوق الإن�سان، ول �سيما املادة 9 من العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، لكّل 

914   مع الوقت، اإّن م�سائل من بينها العالقة بنزاع م�سّلح، والتمييز بني اأعمال ا�سطهادية واأعمال لاإن�سانية، ومواءمة الدافع ال�سطهادي واحلاجة 

اإىل خطة ل�سيا�سة قد تطّورت كلها اأو تنوعت. ملعاجلة مف�سلة لهذه امل�ساألة اأنظر:

Phylilis Hwang, ”Defining Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court,“ 

Fordham International Law Journal 22 (1998). 

ا: اأنظر اأي�سً

Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court - sources and 

commentary, accessed http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0-521-81852-4.htm.
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اإن�سان احلق يف احلرية والأمن. ويحظر هذا الن�ش بالتحديد التوقيف اأو العتقال التع�ّسفي؛ فيجب اأّل ُيحَرم اأحد 

من حريته اإّل على اأ�س�ش القانون ووفًقا لالإجراءات التي ي�سعها القانون. 

الخفاء الق�رصي

على غرار التعذيب، يحظر القانون الدويل اأعمال الإخفاء الق�رصي، اإىل جانب كونها جرمية �سّد الإن�سانية عندما 

تكون جزًءا من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي. يف حني مل تدخل التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ش من 

الخفاء الق�رصي حّيز التنفيذ اإّل يف العام 2010، كان هذا احلظر موجوًدا من قبل كجزء من احلق يف احلرية 

والأمن. اأّما التعريف الأحدث لالختفاء الق�رصي في�سري اإىل “العتقال، اأو الحتجاز، اأو الختطاف اأو اأي �سكل 

من اأ�سكال احلرمان من احلرية يتم على اأيدي موّظفي الدولة، اأو اأ�سخا�ش اأو جمموعات من الأفراد يت�رصفون 

باإذن اأو دعم من الدولة اأو مبوافقتها، ويعقبه رف�ش العرتاف بحرمان ال�سخ�ش من حريته اأو اإخفاء م�سري 

ال�سخ�ش املختفي اأو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون.”915 وتعترب املادة 9 من العهد الدويل اخلا�ش 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية اأعمال الختفاء واأعمال الحتجاز غري املعرتف به املماثلة انتهاكات.

الدويل  والقانون  االإن�سان  الدويل حلقوق  القانون  النتهاكات  النموذجية  احلاالت  لبع�س  ت�سنيف 

االإن�ساين اأثناء فرتات النزاعات والعنف املتعددة التي ح�سلت يف لبنان

تعترَب معظم احلوادث العنيفة التي اأُ�سري اإليها يف الف�سول ال�سابقة جرائم حرب وجرائم �سّد الإن�سانية وفًقا للقانون 

العقلي (جرمية  اأو  البدين  بالأذى  والت�سبب  القتل  اأعمال حمظورة مثل  ارتكاب  الدويل. ويك�سف معظمها عن 

حرب وجرمية �سد الإن�سانية)، ارُتكبت اأثناء نزاع م�سّلح (جرمية حرب)، �سّد مدنيني (جرمية حرب وجرمية 

�سد الإن�سانية)، وكانت جزًءا من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي (جرمية �سد الإن�سانية). 

الإن�ساين” الواردة يف هذا  الدويل  الإن�سان والقانون  الدويل حلقوق  للقانون  “انتهاكات خطرية  وت�سمل عبارة 

التقرير جرائم متنوعة حمّددة تطلق م�سوؤولية جرمية فردية وفًقا للقانون الدويل، مثل “النتهاكات اخلطرية” 

الإن�سانية”،  �سد  و“جرائم  حرب”،  و“جرائم  الأول،  الإ�سايف  والربوتوكول   1949 جنيف  اتفاقيات  يف 

و“تعذيب”، و“اخفاء ق�رصي”. 

عبارة اأخرى غالًبا ما ُت�ستخَدم لتغطية تلك الأعمال هي “جرائم بح�سب القانون الدويل” املحّددة مبا يلي “جرائم 

يرتكبها اأفراد ويحددها القانون الدويل نف�سه وي�سمح بها القانون الدويل اأو يطلب من الدول املعاقبة عليها.”916 

ا  بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، كانت حمكمة نورمربغ قد حّددت اجلرمية الدولية باأّنها “فعل معرتف به عاملياًّ

باأّنه فعل جرمي، ويعترَب م�ساألة خطرية ذات اأهمية دولية ول�سبب وجيه ل ميكن تركها �سمن ال�سالحية احل�رصية 
للدولة التي قد تكون لها �سيطرة عليها يف ظّل ظروف عادية.”917

بفعل احلوادث الكثرية التي وقعت خالل موجات العنف املتعاقبة والنزاعات امل�سّلحة على مدى العقود الثالثة 

طبيعة  ت�سف  التي  ال�سابقة  الف�سول  من  انطالًقا  فقط  النموذجية  احلالت  بع�ش  الق�سم  هذا  يعالج  املن�رصمة، 

النتهاكات املرتكبة ونطاقها. فال يعني ذلك بتاًتا اأّن احلوادث الأخرى الواردة ل ت�سكل انتهاكات للقانون الدويل 

ا لها. بل بالعك�ش، اإن احلالت النموذجية  حلقوق الإن�سان وللقانون الدويل الإن�ساين ول ت�سمن ت�سنيًفا قانونياًّ

التالية تعطي فكرة عن حجم اجلرائم املرتكبة وفًقا للقانون الدويل والتي تبقى حتى الآن غري معاجَلة. وكما يظهر 

ّنفت انتهاكات  يف الف�سول ال�سابقة، ي�سّدد هذا التقرير على الفجوات بني احلوادث التي مّت توثيقها ب�سكل وا�سع و�سُ

خطرية للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين على مدى ال�سنوات املا�سية واحلوادث التي ل 

جند م�سادر كثرية ب�ساأنها، ما ُيظهر الف�سل يف التحقيق ب�ساأن احلاجة اإىل احلقيقة ومعاجلتها، وكذلك الأمر بالن�سبة 

اإىل احلق يف جرب ال�رصر والعدالة لل�سحايا.

واأخرًيا، يرتكز الت�سنيف القانوين لهذه احلوادث على الوقائع كما ترد يف امل�سادر املعلنة امل�ستخدمة يف هذا التقرير؛ 

بالتايل، يجب اأّل يعترب هذا الت�سنيف نهائياًّا. فاأي حتقيقات اإ�سافية قد تاأتي مبعلومات تعّدل هذه الت�سنيفات. 

915   اأنظر التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ش من الختفاء الق�رصي (كانون الأول/دي�سمرب 2006)، املادة 2.

916   AI, The Time For Justice is Now: New Strategy Needed in the Democratic Republic of the Congo, 66.

917   US v. List et al., 19 February 1948, Trials of War Criminals Before the Nuremberg Tribunals under Control Cou -

cil Law No. 10 (Washington, DC: US Government Printing Office, 1950) Vol IX 1230, 1241.
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طبيعة النزاعات يف لبنان: النزاعات امل�سّلحة وفًقا للقانون الدويل الإن�ساين

اإّما  القانوين كانوا  العنف وال�سلوك غري  امل�ساركني يف  النا�ش  ال�ساحقة من  اإّن الأكرثية  التقرير،  كما يظهر هذا 

جمموعات م�سّلحة اأو قوى م�سّلحة تابعة للدولة (اجليو�ش اللبناين، والإ�رصائيلي، وال�سوري)، واعتربها القانون 

القوات  امل�سّلح، مع وجود بع�ش املجموعات ال�سغرية الأكرث تنظيًما (مثاًل  النزاع  اأطراًفا يف  الدويل الإن�ساين 

ما  غالًبا  الله)  اأمل، وحزب  ال�سرتاكي، وحركة  التقدمي  اللبنانية، واحلزب  والقوات  والكتائب،  امل�سرتكة، 

تلقى الدعم وال�سالح من البلدان املجاورة. اأّما منظمة التحرير الفل�سطينية فكانت لها �سمات فريدة كونها تنظيًما 

غري لبناين ولكن مل تعترَب كدولة ح�سب القانون الدويل. وبالتايل، فاإن الأعمال العدائية بني منظمة التحرير واأي 

جمموعة م�سّلحة اأخرى اأو دولة تعترَب غري دولية.

وقذائف  بي. جي”  “الأر.  ذلك  ال�سالح، مبا يف  وا�ستخدام  امل�سّلحة،  القوة  اإىل  واللجوء  العنف،  م�ستوى  اإن 

الهاون، كل ذلك ي�سمح بت�سنيف القتال بني املجموعات املتنوعة يف لبنان كنزاعات م�سّلحة غري دولية حتكمها 

على الأقّل املادة امل�سرتكة 3 والقواعد الأ�سا�سية للقانون الدويل الإن�ساين حول �سري الأعمال العدائية. اأّما احلوادث 

غري املت�سلة بهكذا نزاعات فما زالت ت�سكل انتهاكات للقانون الدويل حلقوق الإن�سان، مبا يف ذلك احلق يف احلياة 

واحلق يف اأمن ال�سخ�ش. 

يف الإطار نف�سه، ميكن ت�سنيف التدخالت امل�سّلحة من جانب اإ�رصائيل، التي تالها يف بع�ش احلالت �سيطرة 

اجلي�ش الإ�رصائيلي الفعلية على اأجزاء خمتلفة من الأرا�سي اللبنانية، كنزاع دويل وكحالت احتالل عدائي. 

ا بالن�سبة اإىل حرب العام 2006، فقد و�سفتها جلنة التحقيق الدولية اخلا�سة بلبنان والتابعة لالأمم املتحدة 
ّ
اأم

لًة هذا 
ّ
باأّنها نزاع م�سّلح دويل، جزئًيا لأّن اإ�رصائيل �سّنت هجمات م�ستمرة على البنى التحتية اللبنانية، حمو

باأّنه نزاع م�سّلح داخلي  للحدود” اإىل نزاع دويل.918 وميكن و�سف تدخل �سوريا  “العابر  امل�سّلح  النزاع 

عندما وقعت الأعمال القتالية مع ميلي�سيات م�سّلحة متنوعة اإذ اإّن �سوريا قد تدّخلت ر�سمياًّا مبوافقة احلكومة 

ا النزاع بني اجلي�ش ال�سوري واجلي�ش اللبناين، كما ح�سل يف ت�رصين الأول/اأكتوبر 1990، 
ّ
اأم اللبنانية. 

ا اأن  ا كّل مرة طلب فيها لبنان ر�سمياًّ فيعترَب نزاًعا م�سّلًحا دولياًّا. واأ�سبح احتالل �سوريا للبنان احتالًل عدائياًّ

ين�سحب اجلي�ش ال�سوري من البالد – يف 27 متوز/يوليو، 1982، عندما انق�ست مهلة ولية قوات الردع 

ال�سورية والقوات  اأيلول/�سبتمرب 1987، عندما طالب الرئي�ش اجلمّيل مبغادرة القوات  العربية؛ ويف 24 

الأجنبية الأخرى الأرا�سي اللبنانية اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة؛ ويف اآذار/مار�ش1989 عندما اأطلق 

رئي�ش الوزراء العماد مي�سال عون حرب التحرير. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن اتفاق الطائف، الذي �سادق 

ال�سورية  للقوات  انت�سار مرحلية  اإعادة  ن�ّش على  الثاين/نوفمرب 1991،  ت�رصين  اللبناين يف  الربملان  عليه 

ا الأعمال العدائية بني القوى اللبنانية واملجموعات 
ّ
اإىل مناطق حمددة من لبنان، الأمر الذي مل يتحقق. اأم

ّد نزاعات م�سّلحة داخلية. 
َ
امل�سّلحة فتع

اجلرائم �سّد الإن�سانية املرتكبة يف لبنان

تظهر احلوادث املتعددة التي ُذكرت يف الف�سول ال�سابقة اأّن معظم اأعمال العنف املرتكبة خالل تلك ال�سنوات 

كلها  وُترجمت  رّد،  وموجات  لجئني،  وخمّيمات  �سكنية  واأحياء  مدنيني،  �سد  هجمات  من  ا 
ً
جزء كانت 

ت�سنَّف  اأن  �سكان مدنيني، وميكن  املنهجية �سد  اأو  النطاق  الوا�سعة  الهجمات  ب�سورة عامة مبجموعة من 

بالتايل كجرائم �سّد الإن�سانية. واإّن الطبيعة الوا�سعة النطاق واملنهجية للهجمات تدّل عليها الأعداد الهائلة من 

ال�سحايا واجلرائم املرتكبة يف مناطق متعددة يف البالد، وطبيعة الهجمات املنّظمة، ومنط العنف املرتَكب 

�سّد املدنيني.

 ُتعترَب جمازر الكرنتينا والدامور التي ارُتكبت يف العام 1976 عمليات قتل منهجية ووا�سعة النطاق ميكن اأن 

نحو  الدولية. وعلى  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  ي�سفها  كما  الإن�سانية  اجلرائم �سد  تعريف  عليها  ينطبق 

مماثل، ُتعترَب جمازر �سربا و�ساتيال التي ارتكبتها القوات اللبنانية يف العام 1982 بدعم من اإ�رصائيل جرميًة �سد 

الإن�سانية لأّن قتل املدنيني هناك كان وا�سع النطاق ومنهجياًّا. 

ومن الأمثلة النموذجية الأخرى للجرائم �سّد الإن�سانية اأعمال العنف املتعددة التي ارُتكبت بحق امل�سيحيني خالل 

918   تقرير جلنة التحقيق التابعة لالأمم املتحدة واخلا�سة بلبنان يف ما يتعلق بقرار جمل�ش الأمن اخلا�ش بحقوق الإن�سان S-1/2 الفقرات 53، 58 و60.
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حرب اجلبل (1983-1985). فاأعمال كثرية من الأعمال الواردة �سمن تعريف اجلرائم �سد الإن�سانية ارُتكبت 

بحقهم، مبا فيها القتل، والإبعاد، واأعمال اأخرى لاإن�سانية ت�سببت عمًدا بعذاب كبري اأو باإ�سابات بدنية خطرية 

اأو باأ�رصار يف ال�سحة الذهنية اأو اجل�سدية. كما تعر�ش العنا�رص الأ�سا�سية لال�سطهاد كجرمية �سّد الإن�سانية: 

فامل�سيحيون كانوا جمموعة حمددة ا�سطهد اأفرادها لأ�سباب دينية وكانوا �سحية حملة �رص�سة �سّد امل�سيحيني �سّنها 

كبار امل�سوؤولني ال�سيا�سيني يف املنطقة يف ذلك الوقت. 

حالت منوذجية: عقود من انتهاكات حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين

د باحلالت النموذجية التالية تقدمي و�سف �سامل وكامل للحوادث العنيفة الوارد  د عليه اآنًفا، ل يق�سَ كما ُذكر و�سدِّ

الإن�ساين  الدويل  للقانون  اإعطاء فكرة عن طبيعة ونطاق النتهاكات اخلطرية  ال�سابقة، بل  الف�سول  ذكرها يف 

والقانون الدويل حلقوق الإن�سان التي ارُتكبت طوال العقود الثالثة املن�رصمة. ويتمحور هذا الق�سم قدر الإمكان 

اأ�سا�ش الت�سنيف القانوين للوقائع لتقدمي تو�سيف لنوع النتهاكات التي ارتكبتها الأطراف كافة، ل �سيما  على 

منها جرائم احلرب، واجلرائم �سد الإن�سانية، والنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل حلقوق الإن�سان، وبخا�سة 

التعذيب، والحتجاز التع�ّسفي والخفاء الق�رصي. 
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�سجاّلت جرائم احلرب واالنتهاكات اخلطرية االأخرى للقانون الدويل االإن�ساين التي ارتكبها 

كّل االأطراف �سّد مدنيني

اأ�سارت جردة الأحداث العنيفة الواردة يف الف�سول ال�سابقة اإىل ارتكاب اأعمال حمظورة متعددة �سّد 

اأ�سخا�ش كانوا يحظون بحماية خالل نزاع م�سّلح ومع قيام رابط بني العمل املحظور والنزاع امل�سّلح. 

دون يف  ب�سورة عامة، يظهر هذا الرابط جلياًّا يف احلوادث التي ترد يف هذا التقرير. فمعظم ال�سحايا املحدَّ

هذا التقرير ينتمون اإىل جمموعات حممية، عموًما من املدنيني الذين ل ي�ساركون يف الأعمال العدائية. 

ا الإ�سارة اإىل اأن هذا ينطبق على الأ�سخا�ش الذين يعي�سون يف خمّيمات الالجئني، والذين  ومن املهم اأي�سً

ع�سكرييني وجمموعات  بالرغم من وجود  العدائية،  الأعمال  ي�ساركون يف  ل  مدنيني  �سكاًنا  ي�سكلون 

م�سّلحة منّظمة يف ما بينهم يف بع�ش احلالت.919  

جرائم قتل، وقتل متعّمد، وت�سبب ب�رصر بدين اأو �سحي، وهجمات متعمدة موّجهة �سد مدنيني 

على مدى احلرب الأهلية يف لبنان، ارُتكبت عمليات قتل وقتل متعّمد يف �سياق النزاعات امل�سّلحة التي 

اأ�سابت لبنان، وذلك �سمن حلقات الرّد �سّد املدنيني وعلى اأ�سا�ش طائفي. 

وُتعترب الأعمال العدائية التي ن�سبت يف منت�سف ني�سان/اأبريل 1975 بني امليلي�سيات امل�سيحية والي�ساريني 

ًل و�سمل جلوًءا اإىل القوة امل�سّلحة، مبا يف ذلك 
ّ
ا لأّنه كان مطو واملقاتلني الفل�سطينيني نزاًعا م�سّلًحا داخلياًّ

جانب  من  الهاون  وقذائف  الأوتوماتيكية،  والر�ّسا�سات  ال�سواريخ،  راجمات  ا�ستخدام  خالل  من 

جمموعات منّظمة مثل الكتائب ومنظمة التحرير الفل�سطينية. ومتّيزت حرب ال�سنتني (1976-1975) 

ب�سل�سلة من جرائم احلرب مثل الغتيالت على اأ�سا�ش الهوية والخفاء الق�رصي (مثاًل اختطاف م�سلمني 

وقتلهم يف 6 كانون الأول/دي�سمرب 1975). 

ا على جمزرة الكرنتينا/امل�سلخ، اأقام م�سّلحون حواجز يف مناطق  يف 20 كانون الثاين/يناير 1976 ورداًّ

متعددة من بريوت الغربية واأعدموا حواىل 30 م�سيحياًّا.

 بني ني�سان/اأبريل وحزيران/يونيو 1976، قامت ميلي�سيات درزية، مب�ساندة جي�ش التحرير العربي 

وحلفاء اآخرين للحركة الوطنية، بقتل مدنيني م�سيحيني وتدمري قراهم ونهبها.

منطقة  متعددة يف  قرى  واأطفال، يف  ن�ساء وم�سّنون  بينهم  م�سيحياًّا، من  ُقتل 177  العام 1977،   يف 

ال�سوف وبع�ش مناطق بريوت الغربية. ويف 21 اآب/اأغ�سط�ش 1977، وقعت جمزرة يف قرية بريح 

يف منطقة ال�سوف وُعرفت مبجزرة كني�سة القدي�ش جاورجيو�ش.

خالل عملية الليطاين يف العام 1978، قتلت امليلي�سيا اللبنانية التابعة للعميد �سعد حّداد املتحالفة مع اإ�رصائيل 

اأجرب عنا�رص هذه امليلي�سيا حواىل 70  اأكرث من 100 طفل وامراأة ورجل �سيعي. ففي حادثة واحدة، 

مدنياًّا على دخول م�سجد يف قرية اخليام واأردوهم قتلى.

 خالل حرب املئة يوم يف العام 1978 بني ميلي�سيات م�سيحية واجلي�ش ال�سوري، قام جنود �سوريون 

البقاع  ويف  واأحرقوهم.  وقتلوهم  لبنان  �سمال  يف  ب�رصي  بلدة  من  لبنانيني  مواطنني  �ستة  باختطاف 

ال�سورية اخلا�سة، بني 27 و28 حزيران/ القوى  الأقّل من  قام 200 جندي �سوري على  ال�سمايل، 

واجلديدة،  بعلبك،  ورا�ش  القاع،  قرى  يف  بيوتهم  من  ا  م�سيحياًّ رجاًل   36 اإىل   32 باختطاف  يونيو، 

والفاكهة، واأعدموهم ورموهم يف مقربة جماعية. 

919 اأنظر الربوتوكول الإ�سايف الأول، الفقرة 3 املادة 50.
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قتلت  فقد  الإن�سانية.  �سّد  وجرمية  حرب  جرمية   1982 العام  املرتكبة  و�ساتيال  �سربا  جمازر  ت�سكل 

القوات اللبنانية املئات من �سكان املخّيم على مدى يومني، مبن فيهم مر�سى يف م�ست�سفيي عكا وغزة، 

اإ�رصائيل  اأخفقت  امل�ست�سفيني. وقد  اإىل  الذين جلاأوا  املخّيم  املوظفني و�سكان  اإىل عدد كبري من  بالإ�سافة 

ا  اأ�سخا�سً املخيمات وحمايتهم، وكانوا  ب�سكان  بالعتناء  الدويل  للقانون  بذلك يف احرتام واجباتها وفًقا 

حمميني يعي�سون يف اأرا�ٍش احتّلها جي�سها حديًثا؛ والأ�سواأ حتى اأّنها �سّهلت اأو حتى �ساركت يف التخطيط 
لهذه املجازر.920

بح�سب  حرب  جرائم  ت�سكل  كثرية  مدنيني  قتل  عملياُت  ا  اأي�سً املخّيمات  وحرب  اجلبل  حرَب  �سابت     

القانون الدويل الإن�ساين الذي يحكم النزاعات امل�سّلحة غري الدولية. 

ح�سار بلدات م�سيحية وخميمات فل�سطينية ما �سّهل ارتكاب جرائم حرب اأخرى

تعترَب ممار�سة ح�سار املخيمات الفل�سطينية والقرى امل�سيحية خالل فرتة حرب ال�سنتني انتهاًكا للقانون 

ا لأّنها تعني قطع املياه والكهرباء عنها، ومنع الو�سول اإىل اخلدمات الطبية من  اأي�سً الدويل الإن�ساين 

دون اأن تكون الغاية من ذلك حتقيق هدف ع�سكري م�رصوع كما ين�ش عليه القانون الدويل الإن�ساين. 

ل  ع�سكري  هدف  حتقيق  يف  الهدف  يكمن  طاملا  احل�سار  حرب  كو�سيلة  التجويع  حظر  مبداأُ  يحظر  ل 

جتويع مدنيني.

 بالإ�سافة اإىل ذلك، لقد �سّهلت اأعمال احل�سار هذه ارتكاب جرائم حرب اأخرى مثل جرائم القتل والقتل 

املتعمد ملدنيني. مثاًل فر�ست امليلي�سيا الفل�سطينية وحلفاوؤها اللبنانيون ح�ساًرا على البلدتني امل�سيحيتني يف 

املدنيني. وخالل ح�سار  القتلى يف �سفوف  تركت عدًدا من  متكررة  و�سّنا هجمات  الدامور واجلّيه، 

ا ماتوا،  خمّيم الفل�سطينيني يف تل الزعرت، ُقتل اآلف املدنيني اأو اأ�سيبوا نتيجة الق�سف، لكّن كثريين اأي�سً

ل �سيما الأطفال، ب�سبب نق�ش الأدوية واملاء.

 اأّدت عملية ال�سالم للجليل التي �سّنتها اإ�رصائيل اإىل ح�سار بريوت الغربية من 15 حزيران/يونيو 1982 

اإىل اأيلول/�سبتمرب 1982. ويف تلك الفرتة كلها، قطع اجلنود الكهرباء واملاء عنها، ما حرم 300،000 

�سخ�ش على الأقّل من املاء والكهرباء ملدة ثالثة اأ�سهر. 

بداأ  العام 1983 عندما  امل�سيحية يف  القمر  بلدة دير  اإىل  بلدة  اأكرث من 60  جلاأ حواىل 8،000 م�سيحي من 

احل�سار الذي طبعه ارتكاب جرائم حرب عدة. فوجود مئات مقاتلي القوات اللبنانية يف هذه البلدة مل يرّبر 

الق�سف امل�ستمر، واإطالق النار، والتكتيكات املتنوعة امل�ستخَدمة لإخافة املدنيني املهّجرين هناك. وقد ُقتل 

الع�رصات نتيجة للق�سف وخالل احل�سار، ومات ثمانية اأ�سخا�ش ب�سبب النق�ش يف الرعاية الطبية والغذاء. 

هجمات ع�سوائية

الفل�سطيني، وف�سائل منظمة  التحرير  القذائف وال�سواريخ من جانب جي�ش  الق�سف وا�ستخدام  ي�سكل 

التحرير الفل�سطينية امل�سّلحة، والي�ساريني اللبنانيني، وامليلي�سيات امل�سيحية اليمينية، واجلي�ش اللبناين يف 

طرابل�ش، وزغرتا، وزحله يف كانون الأول/دي�سمرب 1975 هجمات ع�سوائية ت�سكل انتهاًكا للقانون 

الدويل الإن�ساين لأّنها مل تكن موّجهة ب�سورة خا�سة اإىل اأهداف ع�سكرية، اأو ت�سببت باأذى غري متنا�سب 

ملدنيني اأو ب�رصر ملمتلكات مدنية. فا�ستخدام و�سائل احلرب هذه يف مناطق مكتّظة ي�سكل خرًقا للقواعد 

التي حتمي مدنيني من مفاعيل الأعمال العدائية. 

خالل “عملية الليطاين” يف العام 1978، ق�سف اجلي�ش الإ�رصائيلي بعنف املناطق ال�سكنية يف �سور، 

الع�سكرية  الأهداف  التي ل متيز بني  العنقودية  القنابل  الأوىل  للمرة  والعرقوب، والنبطية، م�ستخدًما 

واملدنيني عندما ُت�ستخَدم يف مناطق �سكنية.

. Israel in Lebanon, 190-191   920
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 كما اأّن حرب املئة يوم يف العام 1978، وهي نزاع م�سّلح داخلي بني اجلي�ش ال�سوري وامليلي�سيات 

انتهاًكا  كان  ما  �سكنية،  ملناطق  �سوريا  بق�سف  ُطبعتا   1981 العام  يف  زحله  ومعركة  امل�سيحية، 

لواجبها القا�سي بالتمييز بني الأهداف الع�سكرية واملدنيني. وب�سورة خا�سة، �سّكل ا�ستخدام اجلي�ش 

للقانون  خرًقا  ال�رصقية  بريوت  يف  امل�سيحية  ال�سكنية  الأحياء  �سّد  ال”غراد”  ل�سواريخ  ال�سوري 

الدويل الإن�ساين. فا�ستخدام هكذا �سواريخ يف الأحياء ال�سكنية ل ي�سمح ب�سّن هجمات مبا�رصة �سّد 

اأحياء �سكنية، ومدار�ش،  رت 
ّ
اأهداف ع�سكرية ح�رًصا بفعل الإ�سعاع الذي يغطيه وقعها. وقد ُدم

وم�ست�سفيات، ومعامل. 

 عندما ق�سف اجلي�ش ال�سوري �سيدا، واملخيَمني الفل�سطينيني عني احللوة وامليه ومّيه يف العام 1976، 

ا من بينهم اأطفال، وُجرح عدد يرتاوح بني 350 و400 �سخ�ش.  اأُبلغ عن مقتل 125 اإىل 140 �سخ�سً

وتعترَب النتهاكات للقانون الدويل الإن�ساين خالل تلك الفرتة من النزاع امل�سّلح الداخلي جرائم حرب 

الربوتوكول  واعتماد  الدولة  ممار�سة  تطور  اإىل  نظًرا   3 امل�سرتكة  للمادة  انتهاًكا  ت�سكل  اأنها  باعتبار 

الإ�سايف الثاين 1977، مع اأّن هذا الأخري ل يت�سمن قواعد خا�سة ب�سري الأعمال العدائية. 

اأثناء الأعمال العدائية �سّد اجلي�ش اللبناين يف �سباط/فرباير 1978، ق�سف اجلي�ش ال�سوري اأحياء �سكنية 

يف بريوت ال�رصقية طوال مئة يوم متتالية، �سارًبا عر�ش احلائط كّلياًّا مببادئ التمييز والن�سبية يف ظّل 

ا م�رصوًعا، يظل الق�سف  القانون الدويل الإن�ساين. فبينما ي�سكل ق�سف املدر�سة الع�سكرية هدًفا ع�سكرياًّ

الع�سوائي لأحياء �سكنية مدنية بعد ذلك خرًقا وا�سًحا للقانون الدويل الإن�ساين.

اإ�رصائيل هجمات جوية وبّرية وبحرية تعترَب   يف عملية ال�سالم للجليل وحرب العام 2006، �سّنت 

ا  جزئياًّ والن�سبية،  بالتمييز  اخلا�سة  الإن�ساين  الدويل  القانون  مبادئ  بالتايل  فخرقت  حرب،  جرائم 

ني 1978 و2006، والقنابل الإن�سطارية واحلارقة 
َ
لأّنها ا�ستخدمت اأ�سلحة كالقنابل العنقودية يف العام

ني 1982 و2006 يف اأحياء �سكنية. وقد قامت منظمات غري حكومية دولية وجلنة التحقيق 
َ
يف العام

اأدناه  املذكورة  واحلوادث  مكثف،  ب�سكل   2006 العام  حرب  بتوثيق  املتحدة  لالأمم  التابعة  الدولية 

ال�سحايا  اأّن  اإىل  التقارير  هذه  املنظمات. وقد خل�ست كل  هذه  اأجرتها  التي  التحقيقات  ماأخوذة من 

الأ�سا�سيني لهذه احلرب كانوا من املدنيني اللبنانيني واأّنهم توّفوا نتيجة لهجمات ع�سوائية وغري متنا�سبة 

�سّنها اجلي�ش الإ�رصائيلي.921 

التهجري الق�رصي للمدنيني

بداأ تهجري املدنيني يف حرب ال�سنتني. فقد ياأمر اأطراف اأحد النزاعات بتهجري املدنيني ويرّبر ذلك باأمن 

اأجرب  عندما   ،1975 الأول/دي�سمرب  كانون  يف  ولكن  حا�سمة.  ع�سكرية  باأ�سباب  اأو  املعنيني  املدنيني 

 حارة الغوارنة امل�سلمني يف اأنطليا�ش على الرحيل اإىل برج الرباجنة ومناطق اأخرى 
ّ

الكتائب �سكان حي

ُتعترَب هذه احلادثة من  قد  قائًما. وبالتايل  التربيرات كان  ا من هذه  اأياًّ اأّن  يبدو  الغربية، ل  يف بريوت 
جرائم حرب على اعتبار اأنها �سكلت انتهاًكا حلظر التهجري الق�رصي وفًقا للقانون الدويل الإن�ساين.922 

جراء  من  هربوا  الذين  والدروز  امل�سيحيني  اآلف  طالت  التي  التهجري  اأعمال  تعترَب  اأن  ميكن  وكذلك 

انتهاكات خطرية اأخرى للقانون الدويل الإن�ساين، مثل الهجمات الع�سوائية خالل حرب اجلبل، جرائم 

حرب حتى ولو مل ُيوؤَمر باأعمال التهجري تلك.

921 Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 21;
تقرير جلنة التحقيق التابعة لالأمم املتحدة واخلا�سة بلبنان يف ما يتعلق بقرار جمل�ش الأمن اخلا�ش بحقوق الإن�ساٍن-1/2 ، 3.

922 اأنظر مثاًل القاعدة 129 من القانون الدويل الإن�ساين العريف، املجلد 1.
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اجلرائم �سّد االإن�سانية

ا اإذا كان  كما ُذكر �سابًقا، قد ي�سكل فعل حمظور بح�سب تعريف جرمية احلرب جرميًة �سّد الإن�سانية اأي�سً

 �سّد مدنيني. ويف هذا ال�سدد، تعك�ش �سل�سلة الأفعال الواردة 
ّ

جزًءا من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي

يف تعريف اجلرائم �سّد الإن�سانية ب�سكل اأ�سا�سي النتهاكات الأخطر حلقوق الإن�سان، ل �سيما انتهاكات 

احلق يف احلياة واإحلاق اإ�سابة خطرية بال�سالمة اجل�سدية والعقلية. وتظهر جردة النتهاكات اخلطرية 

الإن�سانية،  �سّد  اجلرائم  تعريف  يف  واردة  متعددة  اأفعال  ارتكاب  ال�سابقة  الف�سول  يف  ذكرها  الوارد 

منها: القتل، والإخفاء الق�رصي، والتعذيب، والغت�ساب، والإبعاد والنقل الق�رصي لل�سكان، واأعمال 

لاإن�سانية اأخرى ذات طابع مماثل  تت�سبب عمًدا بعذاب كبري اأو باإ�سابة خطرية يف اجل�سد اأو �رصر عقلي 

اأو ج�سدي. 

ولكن لكي ُت�سنَّف الأعمال الوارد ذكرها �سابًقا كجرائم �سّد الإن�سانية، ل بّد من اأن تكون مرَتَكبة كجزء 

ن من جمموعة كبرية من اأعمال 
ّ
من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي. فالهجوم، بح�سب نظام روما، يتكو

العنف مثل تلك الواردة يف التعريف. وهي ل تتاألف بال�رصورة من هجوم ع�سكري اأو نزاع م�سّلح.923 

ولكن فعاًل واحًدا ميكن اأن ي�سكل جرمية �سّد الإن�سانية اإذا كان جزًءا من هجوم اأو�سع. فالطبيعة الوا�سعة 

النطاق للهجوم ترتكز على نطاقه، اأو عدد الأ�سخا�ش امل�ستهدفني، اأو “املفعول الرتاكمي ملجموعة من 

الأفعال الالاإن�سانية اأو ]من خالل[ املفعول املحدد لفعل واحد وا�سع النطاق.”924 وتن�ساأ طبيعته املنهجية 

من “الطابع املنّظم لالأفعال املرتكبة و]من[ عدم اأرجحية كونها اعتباطية”.925 كما ي�سمل النظام الأ�سا�سي 

للمحكمة اجلنائية الدولية ال�رصط الذي يفرت�ش اأن يكون الهجوم ارُتكب “عماًل ب�سيا�سة دولة اأو منظمة 

الدولية  اجلنائية  املحكمة  اجتهاد  يف  ال�سيا�سة.”926 ولكن  لهذه  تعزيًزا  اأو  الهجوم  هذا  بارتكاب  تق�سي 

باأنه ل  ال�سابقة، مّت تف�سري هذا ال�رصط  الدولية اخلا�سة بيوغو�سالفيا  اخلا�سة برواندا واملحكمة اجلنائية 

اإثبات  يف   ” بديهية  �سلة  “ذات  يبقى  اأّنه  مع  الإن�سانية”،  �سّد  جلرمية  منف�ساًل  ا  قانونياًّ “عن�رًصا  ي�سكل 
الطبيعة الوا�سعة النطاق اأو املنهجية لأي هجوم.927

ا من الأفعال املحظورة املرتكبة يف لبنان على طول  على �سوء ما �سبق، ميكن للمرء اأن يعترب اأّن بع�سً

العقود الثالثة املا�سية كانت جزًءا من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي. على �سبيل املثال، كانت جمازر 

ُقتل فيه مئات  اأّن نطاق الهجوم الذي  �سربا و�ساتيال جزًءا من �سل�سلة من الهجمات �سّد مدنيني. كما 

الناجون  املدنيني يف ب�سع �ساعات وكذلك املفعول الرتاكمي ل�سل�سلة من الأفعال الالاإن�سانية كما ي�سفها 

تثبت بو�سوح اأّنها كانت وا�سعة النطاق. وُنّفذت الأفعال املرتكبة كجزء من هذا الهجوم بطريقة منّظمة، 

فقد قامت القوات اللبنانية بقتل املدنيني طوال يومني، بينما كان اجلي�ش الإ�رصائيلي يحيط باملخّيمني وير�سل 

قنابل �سوئية لت�سهيل الهجوم. حتى اأّن القوات اللبنانية عمدت اإىل قتل مر�سى وموّظفني يف امل�ست�سفى.

 واأخرًيا، تكمن الغاية من مفهوم جرمية �سّد الإن�سانية يف حماية املدنيني، ويتمثل اأحد العنا�رص الأ�سا�سية 
د ال�سكان  من اجلرمية باأن مثل هذه الهجمات الوا�سعة النطاق اأو املنهجية هي موجّهة �سدهم. هذا ول ُيحدَّ

كل  باأّنهم  بل  العامة،  بال�سلطات  لهم  رابط  ول  ع�سكرية  بّزات  يرتدون  ل  كاأ�سخا�ش  فقط  املدنيون 

الأ�سخا�ش الذين هم “خارج القتال”، وهم بالتايل ل ي�ساركون اأو مل يعودوا ي�ساركون يف نزاع ما.928 

923 اأنظر املحكمة اجلنائية الدولية، عنا�رص اجلرمية، املادة 7.

924 Prosecutor v. Kordic and Cerkez, Case No. IT-95-14/2-A, Appeals Chamber Judgement, (Dec. 17, 2004), ¶ 94.

925 املرجع نف�سه.

926 نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة 7(2)(اأ)

927 اأنظر:

Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vokovic, Case No. IT-96-23 and IT-96-23/I, Appeals Chamber Judgement, ( Jun. 12, 
2002), ¶ 98.

Prosecutor v. Seromba, Case No. ICTR-2001-66-A, Appeals Chamber Judgement (Mar. 12, 2008), ¶ 149 . :ا واأنظر اأي�سً

ا: واأنظر اأي�سً

Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, Case No. ICTR-99-52-A , Appeals Chamber Judgement, (Nov. 28, 
2007), ¶ 922; Prosecutor v. Gacumbitsi, Case No. ICTR-2001-64-A, Appeals Chamber Judgement, ( Jul. 7, 2006), ¶ 84.

Prosecutor v. Mrkšic and Šljivancanin, Case No. IT-95-13/1-A, Appeals Chamber Judgement, (May 5, 2009),¶ 32 and 33 . :928 اأنظر
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ب�سكل  نون 
ّ
يتكو الذين  ال�سكان  يعني  الوا�سع، وهو  يفَهم مبعناه  اأن  اإىل  مدنيني”  “�سكان  تعبري  ويحتاج 

اأ�سا�سي من مدنيني. فيمكن اأن ُي�سنَّف ال�سكان باأنهم “مدنيون” حتى ولو �سملوا غري املدنيني، �رصط اأن 

مدنيني حتى  �سكاًنا  املخّيمات  الالجئون يف  ي�سكل  لذلك،  ونتيجة  الأكرثية.929  ي�سكلون  املدنيون  يكون 

ولو كان بينهم عنا�رص م�سّلحة. وجمّدًدا ميكن القول اإّن الأكرثية ال�ساحقة لل�سحايا يف احلالت املذكورة 

�سّكلت �سكاًنا مدنيني. وكما اأوردت جلنة ماكربايد، مل يكن �سربا و�ساتيال مركز مقاومة ع�سكرية ول 

خمباأ لأعداد كبرية من املقاتلني؛ وجمّرد اأن اأ�سلحة خفيفة تواجدت رمبا يف املخّيمني واأن كثريين على 

ارتباط مبنظمة التحرير الفل�سطينية ل ينزع عن املخيََّمني طابعهما املدين العام.930   

اللبنانية عن املجزرة  امليلي�سيات  امل�سوؤولية مع  ت�ساركت  اإ�رصائيل  اأّن  اإىل  ا  اأي�سً وخل�ست جلنة ماكربايد 

اجلي�ش  فيها عندما دخل  يقعان  املخّيمان  التي كان  للمنطقة  املحتلة  القوة  كانت  اإ�رصائيل  اأّن  اأ�سا�ش  على 

الإ�رصائيلي بريوت الغربية يف 15 اأيلول/�سبتمرب 1982، وحتى ان�سحابه يف 26 اأيلول/�سبتمرب 1982. 

وح�سب �سهود عيان، منع الإ�رصائيليون املدنيني من الهرب وحر�سوا على اأن ُي�ساء املخّيمان بالقنابل 

ال�سوئية يف ليايل املجزرة.931  

 الت�سديد على اأّن بع�ش النتهاكات اخلطرية الواردة يف الف�سول ال�سابقة ت�سري اإىل وجود هجمات 
ّ
من املهم

منهجية،  اأو  النطاق  وا�سعة  اأكانت  �سواء  النزاعات  يف  امل�ساركة  املتنوعة  املجموعات  اأطلقتها  متعددة 

وبالتايل جرائم �سّد الإن�سانية.  

اإنتهاكات اأخرى للقانون الدويل االإن�ساين والقانون الدويل حلقوق االإن�سان: عمليات توقيف 

واحتجاز تع�ّسفي، وتعذيب، و�سوء معاملة

التعذيب و�سوء املعاملة حمظوران بالت�ساوي يف القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان، 

على  ال�ساري  الإن�ساين  الدويل  القانون  فبح�سب  التع�ّسفي.  بالحتجاز  يتعلق  ما  يف  تختلف  معايريهما  لكن  

النزاع امل�سّلح الدويل، ميكن اأن يحتَجز مقاتل عدّو من دون حماكمة طوال فرتة الأعمال العدائية ملنعه من 

قانونية  د  حُتدَّ اأن  املحتجزين يف  للقانونني من حيث حقوق  املختلفني  املجالني  اختالفات بني  القتال. وتربز 

احتجازهم يف وقت النزاع امل�سّلح، اأو الحتالل، اأو عمليات حفظ ال�سالم. ول ي�سعى هذا التقرير اإىل معاجلة 

خ�سو�سيات الهيئتني القانونيتني بل يريد الرتكيز على املمار�سة الوا�سعة النطاق لالحتجاز التع�ّسفي يف وقت 

الحتالل، اأو عندما مار�ست �سوريا اأو اإ�رصائيل ال�سيطرة الفعلية على اأجزاء من الأرا�سي اللبنانية. 

على طول فرتة احلرب يف لبنان وعلى اأيدي القوات الأمنية ال�سورية لحًقا بعد انتهاء الأعمال احلربية، 

وقع مدنيون ومقاتلون معتقلون �سحية الحتجاز التع�ّسفي والتعذيب يف مراكز الحتجاز، فاأُعدم بع�سهم 

باإجراءات موجزة بينما يبقى م�سري اآخرين جمهوًل حتى الآن.

 خالل عملية ال�سالم للجليل، مّتت عمليات اعتقال جماعية يف الأ�سابيع الأوىل لالجتياح الإ�رصائيلي. 

وبح�سب جلنة ماكربايد، احُتجز اآلف الأ�سخا�ش يف مراكز اعتقال ت�رصف عليها اإ�رصائيل بني حزيران/

وكان  الإ�رصائيلي.932  اجلي�ش  �سيطرة  حتت  الواقعة  املناطق  كافة  يف   1982 واأيلول/�سبتمرب  يونيو 

املحتجزون معتقلني يف ظروف �سعبة، منها احلّر اخلانق، وكميات نادرة من الطعام واملياه، وال�رصب 

املربح.933 وخل�ست اللجنة اإىل اأن احلكومة الإ�رصائيلية انتهكت القانون الدويل برف�سها معاملة املقاتلني 

ك�سجناء حرب – مع موّظفني طبيني – ومت الإبالغ عن �سوء معاملة، وتعذيب، واإذلل، وم�سادرة 

اأمالك �سخ�سية، وانتهاكات اأخرى.934 و�سددت اللجنة ب�سورة خا�سة على “النطاق ال�ستثنائي لعمليات 

التوقيف، وطريقة تنفيذها ومعاملة املحتجزين... ] باأنها [ غري متطابقة مع اتفاقيات جنيف 1949.”

.Prosecutor v. Fatmir Limaj, Case No. IT-03-66-T, Appeals Chamber Judgement, (Nov. 30, 2005), ¶ 186  :929  اأنظر

.Israel in Lebanon, 169  930

Israel in Lebanon, 169 and 173; Sabra et Chatila, 3 ;45 , .931 اأنظر ب�سورة عامة ماكربايد وكابيليوك حول دور الإ�رصائيليني

932 Israel in Lebanon, 116.

933 Armed Conflict in Lebanon، 53.

934 Israel in Lebanon، 130.
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الكثري من النتهاكات  لبنان  اآنًفا، ارتكبت �سوريا خالل وجودها يف  املو�سوفة  اإىل النتهاكات  اإ�سافة 

الدويل  بالقانون  ملزمة  �سوريا  وظلت  الإن�سان.  حلقوق  الدويل  والقانون  الإن�ساين  الدويل  للقانون 

حلقوق الإن�سان مع اأّنها قد ل تعترَب قوة حمتلة م�ساركة يف القتال مبا اأّنها دخلت اإىل لبنان و�سيطرت على 

معظم البالد مبوافقة �رصيحة من ال�سلطات اللبنانية. 

وكما اأ�سري �سابًقا، يف العام 1989 اعتقلت اأجهزة ال�ستخبارات ال�سورية مئات الأ�سخا�ش يف طرابل�ش 

وبريوت والبقاع، وا�ستخدمت العنف يف ا�ستجوابهم يف مراكز العتقال يف مدر�سة الإكرام، واملفرزة، 

وعنجر.

املاأ�ساة امل�ستمرة للمفقودين واملخفّيني ق�رًصا

اإن ق�سية املفقودين واملخفيني ق�رًصا خالل فرتات العنف ال�سيا�سي والنزاعات امل�سّلحة يف لبنان ت�ستحق 

ا يف  فهي حتمل معنى خا�سً الإن�سان.  الدويل حلقوق  للقانون  النتهاك  هذا  بفعل طبيعة  ا  اهتماًما خا�سً

 هذه ال�سفحة طاملا اأنهم 
ّ

الذاكرة اجلماعية للبنانيني، ل �سيما لأّن اأهل ال�سخ�ش املفقود ل ي�ستطيعون طي

لل�سخ�ش  والأمن  احلرية  يف  للحق  النتهاكات  هذه  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  اأحبائهم.  م�سري  يجهلون 

اإىل  املوؤدية  التع�ّسفية  الإن�سان: ممار�سة الحتجازات  اآخر حلقوق  بانتهاك  ارتباًطا وثيًقا  كانت مرتبطة 

اخفاء ق�رصي.

 يف ال�سنوات القليلة الأوىل من احلروب املندلعة ما بني 1975 و1990، وقع مئات املدنيني، معظمهم 

من اللبنانيني والفل�سطينيني، �سحايا عمليات اختطاف، وانتهت ب�سورة عامة باخفاء ق�رصي. 

يف هذا ال�سدد، �سّنت القوات الأمنية ال�سورية العاملة يف لبنان يف نهاية الت�سعينات ويف اأعوام 2000 

عمليات اعتقال تع�ّسفية اأّدت اإىل اإخفاء ق�رصي. وعرّبت جلنة حقوق الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة عن 
قلقها العميق ب�ساأن اختفاء مواطنني لبنانيني اعتقلتهم القوات ال�سورية يف لبنان، ثم نقلوا اإىل �سوريا.935

7.3 امل�سوؤولية عن االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل االإن�ساين وحقوق االإن�سان

كما ورد يف املقّدمة، يرّكز هذا التقرير على النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين، 

ول يهدف اإىل حتديد املرتكبني الأفراد الذين يتحملون امل�سوؤولية بح�سب القانون الدويل. ولكن من املهم اأن نذكر 

بو�سوح اللتزامات القانونية الدولية للدول ولالعبني من غري الدول الذين �ساركوا يف النزاع يف لبنان.

وت�سكل  لها  ُتعزى  اأفعال  عن  امل�سوؤولية  ما  دولة  حتميل  ميكن  الدولة،  م�سوؤولية  حول  الدويل  للقانون  فوفًقا   

خروقات لأي التزام يجب اأن ت�سطلع به. ولغر�ش هذا التقرير، من ال�رصوري التذكري فقط باأّن تلك املبادئ 

تنطبق يف �سياق التزامات القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين.

يف  امل�ساركة  املتعددة  وامليلي�سيات  املجموعات  اإىل  بالن�سبة  �سيما  ل  امل�سّلحة،  املجموعات  م�سوؤولية  ق�سية  وُتطرح 

ملزمة  املجموعات  فهذه  الإن�سان.  حلقوق  الدويل  القانون  ناحية  من  اأقّله  اأكرب،  اإ�سكالية  لبنان  يف  العنف  اأعمال 

 3 امل�سرتكة  املادُة  تلّخ�ش  املثال،  �سبيل  وعلى  الإن�ساين.  الدويل  القانون  باأحكام  م�سّلح  نزاع  يف  اأطراًفا  ب�سفتها 

لتفاقيات جنيف القواعَد العرفية الأ�سا�سية للقانون الإن�ساين الدويل التي هي ملِزمة لكل الدول، كما لأي جمموعة 

935 جلنة حقوق الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، الدورة 71.

Concluding observations of the Human Rights Committee: Syrian Arab Republic, 2001 (New York: Concluding Observa-
tions/Comments CCPR/CO/71/SYR, 2001), para. 10
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متمّردة ح�سلت على نوع من البنية املنّظمة، خالل نزاع داخلي كما دويل.936 ولكن، برز توّجه حديث يعترب 

ا مبعايري حقوق الإن�سان. وي�سود اعرتاف  اأّن املجموعات امل�سّلحة، ولي�ش فقط الدول، ميكن اأن تكون ملزمة اأي�سً

متزايد باأّن الالعبني من غري الدول ترتتب عليهم واجبات يف ظّل القانون الإن�ساين، مبا يف ذلك يف �سياق لبنان.937 
ويرتدي هذا اأهمية ممّيزة يف احلالت التي ميار�ش فيها لعبون غري الدولة �سيطرة فعلية على اأرا�ٍش ما.938

تكمن امل�ساألة املحورية يف هذا التقرير يف ق�سية م�سوؤولية الأفراد عن النتهاكات اخلا�سة بالقانون الدويل الإن�ساين 

الدويل وانتهاك  للقانون  انتهاك  اإجراء متييز وا�سح بني جمّرد  بّد من  الإن�سان. ول  الدويل حلقوق  والقانون 

اخلطرية  “النتهاكات  عبارة  وت�سكل  الدويل.  القانون  ظّل  يف  للمرتكب  الفردية  اجلنائية  امل�سوؤولية  ي�ستوجب 

للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين”، املذكورة يف هذا التقرير، جرائم حمّددة متنوعة 

تن�سئ م�سوؤولية جنائية بح�سب القانون الدويل، مثل “انتهاكات خطرية” لتفاقيات جنيف 1949 والربوتوكول 

الإ�سايف الأول، و“جرائم حرب”، و“جرائم �سّد الإن�سانية”، و“تعذيب”، و“اخفاء ق�رصي”.

   والعبارة الأخرى التي ت�ستخَدم يف اأغلب الأحيان لتغطية تلك الأعمال هي “جرائم بح�سب القانون الدويل” 

د ب�سفتها “جرائم يرتكبها اأفراد ويحّددها القانون الدويل نف�سه وي�سمح بها القانون الدويل اأو يطلب من  وهي حتدَّ
الدول املعاقبة عليها.”939

كما اأُبرز اآنًفا بالن�سبة اإىل النطاق الزمني لهذا التقرير، ي�ستثني القانون اجلنائي الدويل، ل �سيما مبداأ “ل جرمية بدون 

ن�ّش” nullum crimen sine lege، جترمَي �سلوك ما عندما ل يكون هذا ال�سلوك معرتًفا به يف ظّل القانون الدويل. 

وبح�سب قا�ٍش �سابق يف املحكمة اخلا�سة بيوغو�سالفيا ال�سابقة: “يجب اأن يكون وا�سًحا اأن البناء على مبادئ عامة 

يجب اأّل ي�ستخَدم اأبًدا لتجرمي ما مل يحّظره �سابًقا قانوٌن جنائي... وقد يعني القيام بالعك�ش العرتاف بالبتعاد ب�سكل 
خطري عن مبداأ ل جرمية بدون ن�ّش  nullum crimen ، بعك�ش كل التيار ال�سائد يف القانون اجلنائي الدويل.”940

يرتكبها  الإن�سانية  “اجلرائم �سد  نورمربغ:  اأّوًل وبو�سوح يف حمكمة  الفردية  اجلنائية  امل�سوؤولية  مبداأ  اأُعلن  وقد 

القانون  اأحكام  اإنفاذ  فقط ميكن  ارتكبوا هكذا جرائم  الذين  الأفراد  ملمو�سة، ومبعاقبة  كيانات غري  اأ�سخا�ش، ل 

الدويل.”941 بينما كانت اجلرائم �سد الإن�سانية جزًءا من اجلرائم املندرجة يف اإطار �سالحية حمكمة نورمربغ، 

وفًقا للقانون الدويل الإن�ساين، ظّلت امل�سوؤولية اجلنائية الفردية تعترَب، لفرتة طويلة، يف �سياق بع�ش النتهاكات 

للقانون الدويل الإن�ساين ال�ساري يف النزاعات امل�سّلحة الدولية. وقد برز حديًثا جترمي الأعمال املرتكبة يف �سياق 

نزاع م�سّلح داخلي والتي تنتهك القواعد اخلا�سة ذات ال�سلة للقانون الدويل الإن�ساين، وذلك ب�رصوط �سارمة. 

اأّن  ال�سابقة على تلك ال�رصوط يف ق�سية تادي�ش، ومن بينها  اأ�رّصت املحكمة اجلنائية اخلا�سة بيوغو�سالفيا  وقد 

936      ق�سية متعلقة بالأن�سطة الع�سكرية و�سبه الع�سكرية يف نيكاراغوا و�سّدها.

Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America)، para. 218.

937   التقرير امل�سرتك عن لبنان واإ�رصائيل ملجموعة من اأربعة مقّررين خا�سني يف الأمم املتحدة �سّدد على اأنه مع اأّن الالعب غري الدولة ل ي�ستطيع اأن 

ي�سبح طرًفا يف هذه املعاهدات اخلا�سة بحقوق الإن�سان، يبقى مو�سع طلب من الأ�رصة الدولية، ومّت التعبري عن ذلك يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 

باأّن كل هيئة يف املجتمع يجب اأن تعزز وحترتم حقوق الإن�سان. اأنظر:

 U.N. Human Rights Council, 2nd Session. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary 

executions, Philip Alston; the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable 

standard of physical and mental health, Paul Hunt; the Representative of the Secretary-General on the human rights 

of internally displaced persons, Walter Kälin; and the Special Rapporteur on adequate housing as a component of 

the right to an adequate standard of living, Miloon Kothari, 2006 (New York: Official Record A/HRC/2/7, 2006), para. 

19, quoted by Andrew Clapham, ”Human rights obligations of non-state actors in conflict situations,“ International 

Review of the Red Cross 863, 2006.

938   املرجع نف�سه، الفقرة 19.

939   The Time For Justice is Now: New Strategy Needed in the Democratic Republic of the Congo, 66.

940   Cassese, International Criminal Law, 155.

941   اأنظر حماكمة جمرمي احلرب:

The Trial of Major War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg Germany, 

Part 22, 445 and 447.

941   اأنظر حماكمة جمرمي احلرب:

The Trial of Major War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg Germany, 

Part 22, 445 and 447.
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“انتهاك القاعدة يجب اأن يوؤدي، يف ظّل القانون العريف اأو التقليدي، اإىل امل�سوؤولية اجلنائية الفردية لل�سخ�ش 
الذي يخرق القاعدة.”942 ونتيجة لذلك، ل يكفي جمّرد اكت�ساف وجود انتهاك للقانون الدويل الإن�ساين، خا�سًة 

اجتهاد  ال�رصوط كما ترد يف  اإىل  اأرجعت حمكمة يوغو�سالفيا  ال�سدد،  القانونية.943 ويف هذا  مبـداأ  على �سوء 

مة لنتهاكات قواعد القانون الدويل  لت يف قرارها على ممار�سة الدولة املجرِّ
ّ
حمكمة نورمربغ.944 ولكنها عو

اأّي  حتديد  واإّن  لبنان.945  يف  العنف  بدء  قبل  ما  اإىل  تعود  التي  الداخلية  امل�سّلحة  النزاعات  اأوقات  يف  الإن�ساين 

م يف اإطار القانون العريف يف  من قواعد القانون الدويل الإن�ساين اخلا�سة للنزاعات امل�سّلحة الداخلية كان يجرَّ

اإّن معظم ممار�سات الدولة قد تطورت خالل العقدين  اإذ  اأمر �سعب وخارج نطاق هذا التقرير،  ذاك الوقت 

املن�رصمني.946   

جمّرد اأن تكون اأفعال كثرية قد ارتكبت يف لبنان قبل هذا التطور يحّد من اإمكانية ت�سنيف بع�ش الأفعال باأنها 

انتهاكات خطرية تن�سئ م�سوؤولية جنائية فردية يف ظّل القانون الدويل. ولكن اأفعاًل متعددة ارُتكبت خالل الفرتة 

التي يغطيها التقرير، مبا يف ذلك حرب 1975- 1990، تعترَب انتهاكات للقانون الدويل الإن�ساين اأو القانون 

وُحّددت  �سبق  الإن�سانية، وهي  �سّد  اأفعال جرائم  هكذا  تعترَب  وقد  اأو جرائم �سّدهما.  الإن�سان  الدويل حلقوق 

يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة نورمربغ وكانت جزًءا من القانون الدويل العريف قبل قنونتها يف النظام الأ�سا�سي 

للمحكمة اجلنائية الدولية.

 اأمام نطاق النتهاكات اخلطرية للقانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان املرتكبة وعدد ال�سحايا 

الذين عانوا الأذى خالل ثالثة عقود من العنف يف لبنان، يربز واجب عام للبنان يف ظّل القانون الدويل ليجري 

يف  يرد  وكما  الق�ساء.  على  املرتكبني  واإحالة  انتهاكات  هكذا  ب�ساأن  منحازة  وغري  وم�ستقلة،  دقيقة،  حتقيقات 

الدويل  للقانون  العظيمة  النتهاكات  “يف حالت  بالإن�ساف واجلرب:  احلق  املتحدة يف  لالأمم  التوجيهية  املبادئ 

حلقوق الإن�سان والنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل التي ت�سكل جرائم وفًقا للقانون الدويل، للدول 

عى اأنه م�سوؤول عن النتهاكات على  واجب التحقيق ويف حال وجود اأدلة كافية لها واجب اإحالة ال�سخ�ش الذي ُيدَّ
جد مذنًبا، لها واجب معاقبته.” 947

ُ
الق�ساء، واإذا و

اإ�سافًة اإىل ذلك، ت�سطلع دول اأخرى مبوجب مبداأ ال�سالحية الق�سائية ال�ساملة بواجب التحقيق ومالحقة امل�ستبه 

اأن  بهم يف بع�ش اجلرائم الدولية وفًقا لتفاقيات جنيف 1949 والربوتوكول الإ�سايف الأول 1977؛ وميكن 

ا يف ظّل املفهوم احلايل لل�سالحية الق�سائية ال�سامل امل�سموح بها (حيث باإمكان دولة ما اأن تعطي  تفعل ذلك اأي�سً

ال�سالحية اإىل حماكمها اخلا�سة لتنظر يف جرائم ارتكبها مواطنوها خارج اأرا�سيها). 

 

942   تن�ّش املحكمة اجلنائية اخلا�سة بيوغو�سالفيا ال�سابقة ب�ساأن انتهاك القانون الدويل الإن�ساين املرتتب عنه م�سوؤولية جنائية فردية كما يلي:

يجب تلبية ال�رصوط التالية ليخ�سع جرم للمقا�ساة اأمام املحكمة الدولية وفًقا للمادة 3:

(i) يجب ان ي�سكل النتهاك خرًقا لقاعدة من قواعد القانون الدويل الإن�ساين.  

(ii) يجب اأن تكون القاعدة عرفية بطبيعتها اأو، يف حال كانت جزًءا من قانون معاهدة، يجب اأن تتم تلبية ال�رصوط املطلوبة (اأنظر اأدناه، الفقرة 143)  

(iii)  يجب اأن يكون النتهاك “خطرًيا”، اأي اأنه يجب اأن ي�سكل خرًقا لقاعدة حتمي القيم البارزة، ويجب اأن ي�سمل اخلرق نتائج خطرية لل�سحية.   

بالتايل، فاإّن قيام فرد ما مثاًل مب�سادرة رغيف خبز يف قرية حمتلة ل يعترَب “انتهاًكا خطرًيا للقانون الدويل الإن�ساين” مع اأنه قد يعترَب معاك�سًة 

للمبداأ الأ�سا�سي الوارد يف املادة 46 الفقرة الأوىل من تنظيمات لهاي (والقاعدة املنا�سبة من القانون الدويل الإن�ساين) حيث “يجب احرتام 

املمتلكات اخلا�سة” من جانب اأي جي�ش موجود على اأرا�ٍش عدوة؛

(iv)  ينبغي على انتهاك القانون اأن يرتتب عنه وفًقا للقانون العريف اأو التقليدي، امل�سوؤولية اجلنائية الفردية لل�سخ�ش الذي ينتهك القاعدة”. اأنظر  

 Prosecutor v. , Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, (Oct. 

2, 1995), ¶ 94.

943   القانون اجلنائي الدويل، 51-50.

944   اأنظر:

Prosecutor v. , Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, (Oct. 

2, 1995), ¶ 128.

945   املرجع نف�سه، الفقرات 130 وما يليها.

946   اأنظر القانون الدويل العريف، مرجع مذكور، 553-552.

947   اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، الدورة الـ 60. املبادئ الأ�سا�سية والتوجيهية املتعلقة باحلق يف النت�ساف واجلرب ل�سحايا انتهاكات القانون الدويل 

حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل، 2005 (New York: Official Record A/RES/60/147,2005) ، الفقرة 4.  
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اخلامتة

يف العقود الثالثة املا�سية، درج م�سطلح “الّلبننة” لالإ�سارة اإىل احلرب ال�ساملة، �سواء من خالل تفكيك الدولة 

ل البالد اإىل �ساحة تخو�ش عليها 
ّ
ا، اأو اندلع احلرب الأهلية، اأو القتل على اأ�سا�ش طائفي، اأو حتو تفكيًكا تاماًّ

ا منذ  الدول الأجنبية �رصاعاتها على النفوذ من خالل امليلي�سيات املحلية املوالية لها. ومع اأّن احلرب انتهت ر�سمياًّ

ا، فقد ُحلِّلت �سيا�ساته حتلياًل وافًيا،  حواىل ع�رصين عاًما، ما زال لبنان يف قب�سة العنف، عنف اأم�سى معروًفا جداًّ

ت. ومع ذلك، يبقى �سحاياه، من اللبنانيني و�سائر ال�سعوب الذين اأقاموا على  حت دوافع مرتكبيه وُف�رصِّ �سِّ
ُ
وو

الأرا�سي اللبنانية يف خالل �سنوات العنف هذه، مو�سع جتاهل اإىل حد بعيد.

ًل، قيل لهوؤلء ال�سحايا اإّنه يتحّتم عليهم اأن ين�سوا ما حدث، فتلك و�سيلة �رصورّية للم�ساحمة. ولإقفال باب 
ّ
اأو

النقا�ش يف هذه امل�ساألة، قيل لهم اإّن ال�ّسعي اإىل حتقيق العدالة م�ستحيل. لكن ال�ّسعب اللبناين مل ين�َش اليوم. والأ�سواأ 

هو هذا ال�سعور ال�ّسائد الآن باأّن العنف هو حالة ال�سعب اللبناين الدائمة والثابتة، وباأّنه ُحكم على بالدهم باأن تبقى 

م�رصًحا لالنق�سامات، واخلوف الطائفي، وانعدام الأمن، واحتمال اندلع اأعمال عنف يف اأي وقت. لي�ست هذه 

هي احلياة التي ي�ستحّقها الّناجون من هذه ال�رصاعات، بل لي�ش هذا الإرث الذي ي�ستحّقه اأطفال لبنان.

اإن  الأجنبي. وها  فقد وىّل زمن الحتالل والوجود  الن�سيان وامل�ساحمة،  بالّت�سكيك يف منطق  للبدء  الأوان  اآن 

املراهقني وال�سباب يطرحون اأ�سئلة حول ما�سي وطنهم ومعاناة ذويهم، بيد اأّنهم ل ميلكون، ل يف املدر�سة ول 

يف املنزل، مرجعّية من �ساأنها اأن توؤّهلهم للبدء يف فهم الإرث الذي يحملون، وغالًبا ما ي�سّكل جزًءا من هوّيتهم 

وتاريخهم اخلا�ّش.

اأو  اأو م�ساحلة  م�ساحمة  اإىل  �ستف�سي  كانت  اإن  العرتاف، و�سرنى لحًقا  عملية  بالتفكري يف  للبدء  الأوان  اآن 

ا�ستقرار �سيا�سي. ولكن النا�ش يف لبنان، كّل الذين عانوا تبعات العنف مبا�رصة اأو غري مبا�رصة، ي�ستحّقون اأن 

ُيعرَتف مبعاناتهم، مثلما يتعنّي عليهم العرتاف مبعاناة اأفراد اأو جماعات اأخرى خمتلفة جغرافًيا اأو طائفًيا.  

يو�سح هذا التقرير، من خالل بيان الأحداث، اأّن كّل اجلماعات املقيمة يف البالد، لبنانيًة كانت اأم غري لبنانية، 

النا�ش عن مطالبة  اآلف  لقد كّف  اأّيامنا هذه.  العي�َش يف اخلوف حّتى  توا�سل  عانت يف خالل احلرب، وهي 

�ش اختفاوؤهم املفاجئ حياتهم وحياة 
ّ
الدولة بتحّمل م�سوؤولياتها عن ت�سليط ال�سوء على م�سائر اأحبائهم الذين قو

اأ�رصهم اإىل الأبد. لقد اآن الأوان للّتفكري يف و�سائل جّدّية و�سّفافة لال�ستجابة اإىل هذه املطالب، ولالأخذ يف عني 

العتبار حاجات ال�سحايا ومطالبهم وحقوقهم مبعرفة احلقيقة وبتحقيق العدالة وباحل�سول على جرب ال�رصر. 

الأمل،  اإرث  مع  التعاطي  كيفية  يتناول  الوطني  ال�سعيد  على  نقا�ش  لإطالق  الأوان  اآن  عموًما،  اأكرث  وب�سكل 

والتمّزق، واملعاناة، وال�سعور بالذنب والرعب، لي�ش لل�سفاء منه بال�رصورة، بل رمبا اأماًل باإر�ساء اأ�س�ش لبيئة 

�ش العنف حياة مئات الآلف من املدنيني، قد ت�ساعد عملية 
ّ
اأكرث اأمًنا لالأجيال املقبلة. وبعبارة اأخرى، مثلما قو

امة عنٍف تبدو وكاأّنها م�سري لبنان املحتوم.
ّ
العرتاف يف حتطيم دو
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