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  بشأن" مراقبة حقوق اإلنسان"تقرير ملنظمة 
  بعاد املواطنين من اجلنوب اللبناين احملتلإ 

 28/7/1999. ]مقتطفات[  
  

  
  ملخص

  ."خد أي شي، وكان الزم نترك فوراً، وخالل خمس دقايق كنا بره البيتاما سمحوا لنا ن"
أقاربها  عاماً، وتسعة آخرين من 13 بعدت من قرية شبعا مع زوجها وابنها البالغ من العمرابتسام غياد أُ

  .1998كانون األول /يف ديسمبر
وكان . بعد ثالثة من سكان املنطقة التي حتتلها إسرائيل يف جنوب لبنان، أ1999ُتموز /يف أول يوليو

 65عاماً، وخليل ديب صعب، البالغ من العمر  72بينهم اثنان من الكهول، وهما حسن حممد سعيد، البالغ من العمر 
اليومية الصحف  إليهاشر ، بينما مل تُيف اليوم التايل بعاداإلوقد أوردت الصحف اليومية اللبنانية نبأ عملية . عاماً

وقد انضم هذان الكهالن إىل مئات ال حصر لها، وربما أكثر، من النساء . اإلسرائيلية مثل هآرتس وجيروزاليم بوست
  .على األقل 1985مصيراً مماثالً منذ عام  اقة احملتلة، والذين القوواألطفال والرجال اللبنانيين من سكان املنط

من أشكال النقل القسري، من ويتناول هذا التقرير ما يتعرض له املدنيون اللبنانيون من اإلبعاد وغيره 
خرقاً جسيمًا األراضي اللبنانية التي حتتلها إسرائيل، وهي املمارسات التي تمثل انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل و

املعاونة التابعة اللبنانية احملتلة قوات امليليشيا  األراضييف  اإلجراءاتوقد تولت تنفيذ هذه . التفاقيات جنيف
واملالحظ أن استخدام اإلبعاد كسالح ملعاقبة ". جيش لبنان اجلنوبي"إلسرائيل يف املنطقة، واملعروفة باسم 

يحظ باهتمام يُذكر يف إسرائيل والعامل خالل العقدين املاضيين، رغم أنه يف املنطقة احملتلة مل السكان املدنيين 
قت وقد وثّ. جبروا على الرحيل عن ديارهم وجمتمعاتهمالذين أُ واألطفالقلب رأساً على عقب حياة الرجال والنساء 

اعي بسبب أفعال قام بعدوا على سبيل العقاب اجلمأُحاالت أفراد وعائالت بأكملها " اإلنسانمراقبة حقوق "منظمة 
ومن ذلك اإلقرار باالشتراك يف هجمات على عناصر  .بها أقارب لهم أو لالشتباه يف قيام هؤالء األقارب بأنشطة ما

االشتباه يف ذلك، واالنضمام إىل األجنحة العسكرية لتنظيمات  وأو منشآت عسكرية إسرائيلية يف املنطقة، أ
ورفض التعاون مع األجهزة األمنية لقوات االحتالل، والفرار من  ،"أمل" وحركة" حزب الله"سياسية لبنانية مثل 

  .أو رفض اخلدمة يف صفوفه" جيش لبنان اجلنوبي"
جلزء من جنوب لبنان، واملواجهة  األمدالطويل  اإلسرائيلييف سياق االحتالل  اإلبعادوتأتي عمليات 

يقاتلون   ]الذين[ من جهة، واملقاتلين اللبنانيين " نوبيجيش لبنان اجل"و إلسرائيلاملستمرة بين القوات العسكرية 
 االرئيسي لهذاللبنانية هي امليدان  األراضيومن الناحية التاريخية، كانت . خرىاحملتلين من جهة أُ إلجالء

. يف صفوف املدنيين على أرض لبنان واإلصاباتالعسكرية  األنشطةالصراع العسكري، ووقع القسم األعظم من 
عمليات  أدت إذ .الدويل اإلنساينطرفا الصراع هجمات عشوائية على املدنيين، مما يعد انتهاكاً للقانون  وقد شن

، وكذلك الهجمات التي "جيش لبنان اجلنوبي"و إسرائيلالقصف املدفعي االنتقامية والعشوائية من جانب قوات 
مئات املدنيين اللبنانيين من الرجال والنساء  وإصابةالعمودية واملروحية، إىل مصرع  بطائراتهاشنتها إسرائيل 

، 1996نيسان /أبريل 18املتحدة يف قانا، يف  لألمممن مبنى تابع  بما يف ذلك قصف منطقة بالقرب ،واألطفال
كان املدنيون اإلسرائيليون من وعلى اجلانب اآلخر من احلدود، . مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن مئة من املدنيين

ضة أو ضحايا لهجمات بصواريخ الكاتيوشا شنها املقاتلون اللبنانيون، الذين يواصلون استخدام هذا حين آلخر عر
ففي . لبنانيين عقب مقتل، أو أحياناً إصابة، مدنيين السالح العشوائي يف هجمات انتقامية غير مشروعة،

بصواريخ الكاتيوشا، وبذلك يف كريات شمونة خالل هجوم مكثف  ، قتل مدنيان إسرائيليان1999حزيران /يونيو
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وقد أطلق مقاتلو . أشخاصإىل تسعة  1985منذ عام الذين قتلوا على احلدود  اإلسرائيليينوصل عدد املدنيين 
بعملية قصف استغرقت تسع ساعات  اإلسرائيليهذه الصواريخ على سبيل االنتقام، إثر قيام سالح اجلو  "حزب الله"

عن مصرع تسعة مدنيين يف بيروت وغيرها من أنحاء لبنان، مما أسفر  األساسيةمنشآت البنية  تواستهدف
هذا الهجوم اجلوي كان هو اآلخر بمثابة عمل انتقامي لوقوع هجوم سابق  أنوذكر مسؤولون إسرائيليون . لبنانيين

ها قوات كان رداً على هجمات شنت إنه" حزب الله"الهجوم الذي قال  بصواريخ الكاتيوشا على شمال إسرائيل، وهو
  .مدنيين يف لبنان وإصابةعن مقتل  وأسفرت" جيش لبنان اجلنوبي"إسرائيل و

النقل القسري، سوى  أشكالاملدنيين اللبنانيين من املنطقة احملتلة، وغيرها من  بعادإوليست عمليات 
 وإخمادنطقة، يف امل نالسيطرة على السكان املدنيي حكامإلواحدة من الوسائل التي تستخدمها سلطات االحتالل 

إن إبعاد املدنيين من ديارهم وقراهم يف املنطقة، شأنه  قوات املقاتلين اللبنانيين املناهضة لالحتالل، إالّ أنشطة
فالقانون . األمنيةشأن الهجمات العشوائية التي يشنها كال الطرفين، ال يمكن تبريره استناداً إىل التهديدات 

مليات النقل والترحيل القسرية، التي تمثل انتهاكاً جسيماً التفاقيات جنيف، الدويل يحرّم بشكل قاطع ع اإلنساين
  .ومن ثم فهي تعد من جرائم احلرب

احمللي وعلى املستوى الدويل، بهذه االنتهاكات  اإلسرائيلي دعلى الصعيذكر، ومل يكن هناك اهتمام يُ
اوالت السيطرة على السكان املدنيين، من خالل ر حمفكثيراً ما تبرَّ. رتكب يف جنوب لبنانلقوانين احلرب التي تُ

للدفاع عن النفس من جانب سلطة  إجراءاتالقسري، باعتبارها استخدام التعذيب والترويع والنقل واإلبعاد 
مقصوراً على النزاع بين  األمروليس هذا . حمظورة بشكل مطلق يف القانون الدويل أنهاغم من راالحتالل، بال

الواقع أن تفشي هذه األعمال يف النزاعات العسكرية هو الذي أدى حتديداً إىل وضع نصوص يف إسرائيل ولبنان؛ ف
  .القانون اإلنساين الدويل حتظر صراحة مثل هذه األفعال وتفرض عقوبات على مرتكبيها
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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