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بيروت  41نيسان (أبريل) 7142

كي ال يبقى قاطنو عين الحموة ضحايا تصفية الحسابات وصندوق بريد لمختمف الجهات
وليتحمل المرتكبون والمحرضون والداعمون المسؤولية األخالقية والقانونية عن األذى الالحق بالسكان المدنيين
"ورقة تقييم وتقدير موقف"

قوة أمنية فمسطينية
بيف اشتباؾ وآخر في مخيـ عيف الحموة لالجئيف الفمسطينييف في منطقة صيدا -جنوب لبناف ،وبيف ح ّؿ ّ
واعادة تشكيؿ أُخرى ،1وتصاعد الطمبات والضغوط األمنية المبنانية عمى الفصائؿ الفمسطينية ،في ظؿ إجراءات أمنية
تخنؽ المخيـ ،وتداخؿ المحمي باإلقميمي في مخيـ ال تتجاوز مساحتو كيمومتر مربع واحد ويعيش فيو  80ألؼ شخص

تقريباً ،يدفعوف ثمف الفوضى األمنية والسياسات التي تبقي عمى المخاطر قائمة عمى السكان عبر إدارة التوتر ،وتحد مف
– إف لـ نقؿ تنفي تماماً – حقوقيـ اإلنسانية في ظؿ ىشاشة منظمة التحرير الفمسطينية (المفروض أنيا الممثؿ الشرعي

الوحيد لمفمسطينييف) وعجز فصائميا والفصائؿ األخرى ،وغياب اإلرادة السياسية وحضور التجاذبات المبنانية (حتى في

التفاصيؿ الطائفية ،بؿ المذىبية) في إيجاد رؤية موحدة وحؿ ألمف المخيمات وحقوؽ الالجئيف الفمسطينييف ،وفي ظؿ

إضعاؼ دور األونروا مف قبؿ المجتمع الدولي.

ترى المنظمة الفمسطينية لحقوق اإلنسان (حقوق) ،أف الوقت قد حاف كي يتحمى الالعبوف والمؤثروف المحمييف

واإلقميمييف والدولييف في قضية الالجئيف الفمسطينييف في لبناف بالشجاعة لمصارحة الالجئيف وخصوصاً فئة الشباب منيـ
بحقيقة ما يحاؾ إزاء مستقبؿ قضيتيـ واشراكيـ في صناعة الحؿ الذي يجب أف يكوف حضارياً ،عمى قاعدة الحقوؽ
والواجبات ،وأف يكوف الشباب الفمسطينيوف الالجئوف منتجوف ومؤىموف لمعب دور إيجابي ،بغض النظر عف شكؿ الحؿ في

نياية األمر؛ وكي يتحمؿ المرتكبوف والمحرضوف والداعموف لموضع غير اإلنساني وغير األخالقي المتفجر في وجو وحياة
ِ
المسؤولية األخالقية والقانونية عف اإلنتياكات واألذى المتعدد األوجو الذي يمحؽ بيـ؛ عمماً أف حديثنا اآلف
سكاف المخيـ

عف مخيـ عيف الحموة ىو بسبب أف الحدث الحالي يدور في ىذا المخيـ ،إذ إف أحداثاً مشابية حصمت في مخيمات
2
أخرى ،ويمكف أف تحصؿ مستقبالً في غيرىا ،ما يؤكد أف المسألة متعمقة أكثر بمستقبؿ الوجود الفمسطيني في لبناف
والمنطقة إذا ما أخذنا بعيف اإلعتبار ما يجري في مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا.

لمحة عامة

يعيش سكاف مخيـ عيف الحموة وضعاً أمنياً  /اجتماعياً  /اقتصادياً معيشياً  /سياسياً وحقوقياً – إنسانياً ىشاً ،وىـ يعانوف
منذ سنوات فوضى أمنية تغذييا مشاكؿ فصائمية ،وتطورات وتجاذبات محمية واقميمية ،وسط غياب اإلرادة و /أو القدرة لحؿ
أزماتو المتراكمة مف قبؿ الجيات الرسمية المبنانية والقوى الفمسطينية .ويتمثؿ ذلؾ في  3مظاىر:

1

2

بموجب اتفاق القاهرة بٌن الحكومة اللبنانٌة ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فً سنة  ،9191تولى "الكفاح المسلح" ،وهو جهاز أمنً تابع للمنظمة ،المسؤولٌة
األمنٌة فً المخٌمات  ،لكن بعد إلغاء اتفاق القاهرة فً سنة  ،9191والخالفات الفلسطٌنٌة – الفلسطٌنٌة ،وزٌادة التدخالت المحلٌة واإلقلٌمٌة ،تالشى دور هذا
الجهاز ،وتم التوافق على إنشاء قوى أمنٌة فلسطٌنٌة من مختلف الفصائل الوطنٌة واإلسالمٌة ،وب النتسٌق مع الجهات اللبنانٌة ذات الصلة ،كً ٌتم التحكم بأمن
المخٌمات.
فً سنة  2002دارت معركة بٌن القوى المسلحة اللبنانٌة وجماعة متطرفة تدعى "فتح اإلسالم" تم زرعها فً مخٌم نهر البارد فً شمال لبنان ،وتسببت تلك
المعركة بتدمٌر كامل للمخٌم وتهجٌر سكانه ثم عودة جزء منهم ،بعد أن تم إقرار إعادة بناء المخٌم ،وهً عملٌة لم تنجز حتى كتابة هذه الورقة .وللمزٌد عن
نهر البارد مراجعة تقارٌر وأوراق منشورة فً موقع "حقوق اإللكترونً"
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األوؿ :اإلصرار الرسمي المبناني والحزبي  /السياسي  /الطائفي ،عمى التعامؿ مع الواقع الديموغرافي واالجتماعي

-

الفمسطيني في لبناف ،كممؼ أمني ،كمؼ ويكمؼ وسيبقى يكمؼ لبناف والالجئيف الفمسطينييف خسائر كبرى عمى كافة
الصعد االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية.

عمف ُيفترض أنيـ
 الثاني :حالة حصار خارجي يتمثؿ بفرض طوؽ أمني خانؽ" ،أصاب السكاف المدنييف عوضاً ّمستيدفوف" ،بدأ منذ المباشرة بتطبيؽ اتفاؽ الطائؼ مطمع تسعينيات القرف الماضي ،وتصاعد تدريجياً خصوصاً بعد
دخوؿ لبناف منعطفات أمنية وسياسية خطيرة اعتبا اًر مف سنة .32005

الثالث :حالة فوضى فمسطينية داخمية تتمثؿ بانتشار المجموعات اإلسالمية المتطرفة مف جية ،وضعؼ إرادة  /قدرة

-

الفصائؿ الفمسطينية التقميدية ،بسبب التجاذبات واالنقسامات ،عمى ضماف األمنيف :اإلجرائي واالجتماعي.

وسط الفراغ المتمادي منذ مطمع تسعينيات القرف الماضي ،وربما بسبب تضعضع مكانة وقوة الفصائؿ الفمسطينية التقميدية،
وبروز ما ُيطمؽ عميو "اإلسالـ السياسي" و"الجيادي" بقوة ،ظيرت مجموعات إسالمية متشددة ،خصوصاً في مخيـ عيف
الحموة ،خفؼ أو أخفى بعضيا الحقاً نيجو االجتماعي المتطرؼ وبات ُيعد حالياً ضمف المجموعات اإلسالمية "المعتدلة"

نسبياً ،فيما ال يزاؿ سكاف المخيـ يتحاشوف ممارسة حرية اجتماعية وسط ميؿ نحو التطرؼ االجتماعي ىناؾ.

تيدؼ ىذه الورقة ،التي احتمت فقراتيا السابقة ،نظرة عامة لمكونات أثّرت وتؤثر في المسارات األمنية وغير األمنية لمخيـ
عيف الحموة ،إلى اإلضاءة السريعة عمى الوضع الراىف في المخيـ ،وعمى المسؤوليف عف التدىور الحاصؿ في أمف المخيـ
اإلجرائي واالجتماعي واإلنساني ،وىي الثانية بعد ورقة موقؼ أصدرتيا "حقوق" تحت عنواف "مخيـ عيف الحموة :ىؿ نحف

أماـ جدار فصؿ عنصري ثاف؟!! وىذه المرة في لبناف" بتاريخ  ،42016/12/4وقبميما مقالة لمدير عاـ "حقوق" السيد
غساف عبداهلل بتاريخ  ،2015/9/4بعنواف" :عيف الحموة بيف التطرؼ والتيجير".5

القوى الموجودة في المخيم ومحيطه:

 - 1القوى اإلسالمية "السمفية" و"الجيادية" الموجودة في المخيـ حالياً ،ىي :عصبة األنصار؛ جند الشاـ؛ الحركة

اإلسالمية المجاىدة؛ فتح اإلسالـ ومجموعات أخرى صغيرة ليا اتصاؿ بػ "داعش" وفصائؿ منتمية و /أو مبايعة

عزاـ"؛ فضالً عف "أنصار اهلل" المقربة مف "حزب اهلل"؛
لتنظيـ "القاعدة" وبقايا مف مجموعة "كتائب عبداهلل ّ
 - 2وفي مقابؿ ىذه القوى ،توجد الفصائؿ التقميدية ،القديمة والجديدة؛ الوطنية واإلسالمية :فتح؛ التيار اإلصالحي
(الخارج مف رحـ فتح)؛ الشعبية؛ الديموقراطية؛ حزب الشعب؛ القيادة العامة؛ جبية التحرير الفمسطينية؛ جبية

النضاؿ؛ الصاعقة؛ فتح اإلنتفاضة؛ حركة "حماس"؛ حركة الجياد اإلسالمي...الخ؛

3
أي منذ اغتٌال رئٌس الحكومة السابق رفٌق الحرٌري  -واالنقسام العامودي السٌاسً /الطائفً فً لبنان ،علما ً أن الطوق األمنً الذي بدأ فً
سنة  1992عقب تفجٌرات واشتباكات فً مناطق لبنانٌة عدة وفً محٌط المخٌمات وداخلها ،فٌما بات الطوق األمنً أكثر تشدداً بعد األحداث
األمنٌة بٌن الجٌش اللبنانً ومجموعة "فتح اإلسالم" المتشددة التً شهدها مخٌم نهر البارد فً  2002والتً تسببت فً تدمٌر كامل للمخٌم،
واندالع الحرب األهلٌة فً سورٌا ،والتً تأثر بها لبنان من خالل تدخل قوة لبنانٌة رئٌسٌة مباشرة ومٌدانٌا ً فً المعارك العسكرٌة ،وتنفٌذ
مجموعات متطرفة تابعة لفصائل "جهادٌة" عاملة فً سورٌا ،عملٌات تفجٌر خصوصا ً فً ضاحٌة بٌروت الجنوبٌة ،حٌث مركز قٌادة "حزب
هللا" وإحدى المناطق المحسوبة شعبٌا ً على هذا الحزب.
4
5

رابط الورقة على موقع "حقوق"http://www.palhumanrights.org/2016/Ein_Hilweh_wall.pdf :
رابط المقال على موقع "حقوق"https://www.facebook.com/phro.mena/?fref=nf :
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 - 3في محيط المخيـ ،ينتشر الجيش المبناني وفرع مخابراتو ،فضالً عف أجيزة أمنية أخرى ،خصوصاً األمف العاـ

وفرع المعمومات التابع لقوى األمف الداخمي ،ولكؿ األجيزة مخبريف داخؿ المخيـ؛ بعضيـ معروؼ ،وبعضيـ اآلخر
يعمؿ بشكؿ سري؛

 – 4وفي محيط المخيـ أيضاً تتمركز مجموعات لبنانية مسمحة (منيا مف لو مناصريف و/أو اتباع داخؿ المخيـ)
تابعة و/أو مؤيدة ألحزاب لبنانية ،مثؿ "سرايا المقاومة" التابعة لحزب اهلل ،ومجموعات تابعة لمتنظيـ الشعبي الناصري،

ولمجماعة اإلسالمية ،ومؤيدوف لتيار المستقبؿ ،فيما غابت المجموعات التي كانت تابعة لرجؿ الديف الذي يحاكـ أماـ
المحكمة العسكرية ،أحمد األسير ،بعدما جرى قمع ظاىرة األسير عقب معركة عب ار في نياية حزيراف (يونيو) ،2013

ومالحقة مؤيديو خالؿ السنوات التي تمت وزجيـ في السجوف.

تعتبر القوى اإلسالمية "السمفية" و"الجيادية" في عيف الحموة األكثر تالحماً وتنسيقاً فيما بينيا ،عمى الرغـ مف

االختالؼ في تقدير الموقؼ في بعض المسائؿ ،وخصوصاً تسميـ بعض المشاركيف في االشتباكات المسمحة أو

مطموبيف ألسباب أخرى ،إلى مخابرات الجيش المبناني ،وفؽ التفاىمات التي حصمت وتحصؿ بيف الجانبيف المبناني

والفمسطيني.
أما القوى التقميدية الوطنية واإلسالمية ،فإنيا غير منسجمة واف كانت جميعيا تدعوا إلى تجنيب المخيـ مصي اًر مشابياً
لمصير مخيـ نير البارد ،وخصوصاً حركة فتح ،األكثر حضو اًر ميدانياً وشعبياً ،لكف غير القادرة و/أو الفاقدة إلرادة

الحسـ ،بسبب مشاكؿ داخمية تخصيا وبسبب االنتماءات العائمية  /العشائرية عمى الرغـ مف أف عديدىا وتسميحيا

يفوؽ عديد وتسميح القوى اإلسالمية السمفية والجيادية مجتمعة؛ فيما باقي "الفصائؿ الوطنية" ليست بذات قدرات فتح؛
أما "حماس" و"الجياد" فإف دورىما يقتصر في جميع الحاالت عمى محاوالت تيدئة الخواطر أكثر مف اتخاذ موقؼ

مما يجري في المخيـ؛ وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ اتيامات لجية إسالمية بتقديـ تسييالت لممجموعات
واضح ّ
المتطرفة.

سيما الحواجز عمى المداخؿ وأخي اًر ما سمي بػ "الجدار األمني"
ولبنانياً تعد اإلجراءات المتخذة حوؿ المخيـ – ال ّ
الشبيو بػ "جدار الفصؿ العنصري" في فمسطيف ،والذي لـ يتوقؼ إنشاؤه عمى الرغـ مف اإلعالف عف تجميده ،وقد
أنجز بناء أكثر مف  %90منو  -بمثابة عقاب جماعي ،يتأثر بو المدنيوف مف سكاف المخيـ ،وقمّما يؤثر في حضور

وفاعمية الجيات المتطرفة داخمو؛ خصوصاً .يطرح ىنا سؤاؿ عف قدرة بعض األشخاص مف المطموبيف والمصنفيف

بأنيـ متطرفوف ،عمى دخوؿ المخيـ والخروج منو ،عمى الرغـ مف الطوؽ األمني المبناني المحكـ؟ ...عمماً أف

مجموعات متطرفة متيمة بوالئيا لمقاعدة وداعش ،تتمركز في مواقع مالصقة لمراكز الجيش المبناني ،فعمى سبيؿ

المثاؿ وليس الحصر:
 مجموعة الناشط االسالمي المتطرؼ "بالؿ بدر" المتيـ بانتمائو الى فتح االسالـ والذي كاف متمرك اًز في حي الطيرة ،فيالشارع الفوقاني لمخيـ عيف الحموة ،بمحاذاة السياج الشائؾ ومركز الجيش المبناني المطؿ عمى حي الصحوف (طمعة

القيادة العامة) ،قبؿ االشتباكات األخيرة بيف مجموعتو والقوة األمنية المشتركة وحركة فتح ،والتي راح ضحيتيا عدد مف
القتمى وعشرات الجرحى وتسببت بأضرار جسيمة في الممتمكات ،وقد أصبح المذكور متوارياً عف األنظار ومالحقاً وفؽ
Mar Elias Camp for Palestinian Refugees P.O.Box: 114/5004 Beirut – Lebanon
Website: www.palhumanrights.org Email: phro@palhumanrights.org
Tel: 00 961 – 1 –306740 Tele-Fax: 00 961 – 1 – 301549

3

المنظمـة الفلسطينيـة لحقــوق اإلنســــان (حــقـــوق)
Palestinian Human Rights Organization - PHRO
)Member of International Federation for Human Rights (FIDH
)Member of Euro Mediterranean Human Rights Network (EMHRN
)Member of Arab Organization for Human Rights (AOHR

" تفاىـ داخمي" تحت ضغط خارجي؟!! ،أما العناصر التي كانت تابعة و/أو معارة لو ،فقد أُعيد توزيعيا عمى مجموعات
متطرفة أخرى حيث يبقى خطرىـ قائماً ،بؿ باتوا أكثر خطورة بتوزعيـ عمى أكثر مف مربع.

 أسامة شيابي الناشط اإلسالمي المتيـ بإنتمائة لمقاعدة وفتح اإلسالـ في مخيـ عيف الحموة ،المتمركز في حيالصفصاؼ بالقرب مف مركز لمجيش المبناني في حي النبعة المحاذي لمنطقة الفيالت.

 جند الشاـ ،المجموعة اإلسالمية المعروفة بأنيا األكثر تشددا ،والمتقمبة بمبايعتيا وانتمائيا ،واألخطر في مخيـ عيفالحموة ويتزعميا ىيثـ الشعبي ،المتمركزة في حي الطوارئ ،الشارع التحتاني ،بمحاذاة حاجز الجيش المبناني مباشرة.

السؤال الذي ُيطرح هنا :كيؼ دخؿ األفراد المبنانيوف المطموبوف لمدولة إلى المخيـ وكيؼ يخرج مطموبوف فمسطينيوف مف
المخيـ لمقياـ بػ و /أو حضور إجتماعات منيا رسمية ومنيا أمنية ،وكيؼ يدخؿ السالح إليو ،فيما مواقع الجيش المبناني

مطمّة ومسيطرة تماماً عمى عيف الحموة وتكشؼ التحركات داخمو فضالً عف أف المخيـ بات مقفالً باحكاـ نتيجة الحصار
واإلجراءات األمنية المعقدة عمى الحواجز  ،منذ أكثر مف عقديف ،ناىيؾ عف بناء " الجدار" مؤخ ارً؟
وىنا ال بد مف التأكيد أف لدى القوى األمنية والعسكرية المبنانية الشرعية القدرة إذا وجدت اإلرادة ،وىذا ما أظيرتو عممية قوة
خاصة مف مخابرات الجيش المبنانيُ ،نفذت في  22أيموؿ (سبتمبر)  ،2016داخؿ حي الطوارئ المحسوب عمى القوى

المتطرفة ،وتمكنت مف اعتقاؿ المدعو عماد ياسيف بتيمة االنتماء لداعش عمى الرغـ مما قيؿ عف ترؤسو مجموعة كبيرة

مف المسمحيف ،مف دوف أف تقع أي خسائر بيف أفراد القوة الخاصة وبيف سكاف الحي ىذا ،فيما أظير الفيديو الذي ُسّرب

عف العممية ،عدـ إطالؽ أي رصاصة خالليا ،كما ال بد مف التنويو بأف معظـ المربعات التي يتواجد فييا مطموبوف

مشابية لمربع الطوارئ لجية قربيا مف أماكف تمركز الجيش .وهنا نسأل ،أما كاف مف األجدى توفير الخسائر البشرية
والمادية في المخيـ ،لو تـ التعامؿ مع ظاىرة بالؿ بدر كما حدث مع عماد ياسيف؟

تموؿ مف قبؿ جيات لبنانية ،قاتمت إلى جانب
وارتباطاً بما سبؽ؛ مف الشائع والمعروؼ أيضاً ،أف مجموعات داخؿ المخيـ ّ
مجموعات متطرفة خالؿ بعض االشتباكات السابقة ،عمى الرغـ مف تعارض الطرفيف ،وربما بيدؼ التصعيد لدفع القوى
األمنية المبنانية لدخوؿ المخيـ ،وبالتالي التأثير عمى الوضع في منطقة صيدا كميا!!
عما سبؽ ،فإف مجموعات مسمحة تابعة لفصيؿ فمسطيني ،عمدت خالؿ بعض االشتباكات ،إلى تسييؿ تحركات
وفضالً ّ
عناصر مف ىذه المجموعات وانتقاليا مف مربع إلى آخر ،وبكامؿ عتادىا .وكاف المدعو بالؿ بدر وخالؿ أحد ىذه
االشتباكات السابقة تحت نيراف حركة فتح التي تـ منع عناصرىا مف استيدافو بحجة وجوده داخؿ مسجد ،عمد إلى
استخدامو إلطالؽ النار عمى عناصر فتح.

واستطراداًُ ،يطرح سؤال آخر :مف ىي األطراؼ المحمية واإلقميمية التي تموؿ شراء السالح والذخائر وسيمت وتسيؿ

دخوليا إلى المخيـ؟ مع التأكيد أن سالحاً وذخائر دخمت وتواصل الدخول إلى المخيم.

عامة والمخيمات الفمسطينية عمى وجو
إف "حقوق" ،وبناء عمى رصدىا لمسياسات المبنانية اتجاه الالجئيف الفمسطينييف ّ
تميز  3توجيات تؤثر عمى وضع المخيمات وتثير ،بؿ تدير ،الوضع األمني بداخميا:
الخصوص ،يمكف ليا أف ّ
عامة ،تيدؼ إلى إدارة التوتر وابقائه تحت السيطرة عبر دعـ جيات فمسطينية مقبولة مف السمطة المبنانية
 – 1سياسة ّ
الرسمية ،لمتخمص مف المجموعات المتطرفة غير المرغوب ببقائيا وابقاء التوتر قائماً بحدود ُمسيطر عمييا داخؿ المخيـ،
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ومف دوف تحمؿ مسؤولية المخيمات ،وفؽ ما تفرضو السيادة المبنانية عمى كؿ أراضييا ،وبقصد ،القوؿ لممجتمع الدولي أف
المخيمات مناطؽ توتر وأف الدولة المبنانية غير قادرة عمى لجميا و /أو استيعابيا.
 – 2توجيات محمية باستخداـ المجموعات اإلسالمية المتطرفة كفزاعة لموقوؼ بوجو ما ترى أنيا مخططات مف قبؿ حزب
بعينو ،يريد إضعاؼ منطقة صيدا ،وتأميف الخط الساحمي بشكؿ كامؿ أمامو.

 – 3جيات أخرى ،تريد القضاء عمى المجموعات المتطرفة داخؿ المخيـ ،لكنيا ال تثؽ بفصائؿ منظمة التحرير ،وتريد
بالتالي مف الجيش المبناني أف يحسـ ىو الوضع ويسيطر عمى المخيـ ،وبالتالي إضعاؼ الطرؼ في منطقة صيدا الذي
يريد االحتماء بالمخيـ.
ترى "حقوق" أف مختمؼ القوى المشار إلييا أعاله ،فمسطينية ولبنانية ،رسمية وغير رسمية ،تتحمؿ المسؤولية بالتساوي
عف :تفاقـ الوضع األمني ،وتوازياً المعيشي واإلنساني ،لسكاف المخيـ المحاصر؛ بسبب غياب اإلرادة لدى البعض وغياب

القدرة لدى البعض األخر ،واستخداـ المخيـ كورقة مساومة سياسية وأمنية ،لدى البعض الفمسطيني واآلخر المبناني،

وصندوؽ بريد لجيات إقميمية؛ في انتياؾ واضح وصريح لحقوؽ اإلنساف لمسكاف المدنييف.

وتشير "حقوق" إلى أف االشتباكات المتتالية التي شيدىا مخيـ عيف الحموة )1( :ألحقت خسائر بشرية ومادية؛ ( )2سيمت
استغالؿ حالة االستضعاؼ لدى شباف المخيـ ،بؿ أحياناً األطفاؿ ،لتجنيدىـ كمقاتميف في المجموعات المسمحة وزجيـ في

عامة ،ومدارس؛ ()4
االشتباكات؛ ( )3استيدفت خالليا مراكز تحمؿ عالمات مميزة :مستشفيات ،وعيادات طبية ،ومرافؽ ّ
عسكرة المربعات السكنية المدنية وتعريض السكاف لممخاطر؛ ( )5بروز خطوط تماس داخؿ المخيـ ،تقرر أف تتمركز
القوة األمنية المشتركة التي تشكمت مؤخ اًر ،وتسبب ذلؾ في اندالع االشتباؾ األخير.
عمييا ّ
وتؤكد "حقوق" أف ماذكر آنفا عف االشتباكات  /االنتياكات واستخداـ األسمحة الخفيفة والمتوسطة واحداث الذعر وترويع
المدنييف وتعريض حياتيـ لمخطر و/أو استخداميـ ألكثر مف غاية ،كما أف عسكرة مناطؽ سكنيـ المدنية إضافة إلى

إحداث الضرر و/أو استخداـ األعياف المدنية والمرافؽ العامة ودور العبادة ،يعد خرقاً لمدستور والقانوف المبناني والقانوف

الدولي االنساني.

وتعتبر "حقوق" أف حؿ مشكمة مخيـ عيف الحموة ،يكوف عبر االبتعاد عف استخدامو وسكانو كورقة سياسية وأمنية وصندوؽ
بريد محمي واقميمي ،وتوصي الجيات المسؤولة عف المخيـ بالتالي:

 لبنانياً:

 - 1رفع الحصار االقتصادي  -المعيشي عف المدنييف وتسييؿ فرص العمؿ خاصة لمشباب الفمسطيني الالجئ (تقدر
نسبة البطالة بما يزيد عمى  %60مف حجـ القوة العاممة في المخيـ) والسماح بمعالجة وضع المساكف في المخيـ (تقدر
جيات أف  %2منيا آيمة إلى السقوط ،باالضافة إلى ما تضرر بشكؿ جزئي أو كمي ،ولـ تعد صالحة لمسكف ،خالؿ
االشتباكات األخيرة) ،وكذلؾ األمر بالنسبة لمبنية التحتية المنيارة تماماً.

 – 2التعامؿ الجدي مع ممؼ المطموبيف والمتطرفيف ،عبر وقؼ التسييالت لدخوليـ وخروجيـ ووقؼ عمميات التسميح،
ورفع الغطاء السياسي واألمني عف المتورطيف ،وايجاد تسوية لبعض الممفات.
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 – 3وقؼ التحريض اإلعالمي والسياسي ضد الالجئيف الفمسطينييف ،وقمب الحقائؽ بؿ واختراع ،أحياناً ،وقائع غير

يعرض حياة الالجئيف الفمسطينييف لمخطر ،وذلؾ بتطبيؽ القوانيف التي تمنع التحريض العنصري،
موجودة ،بنفس عنصريّ ،
وتعريض السمـ األىمي لمخطر.
 – 4تولي مسؤولية المخيـ كأرض لبنانية ،وارساء أمف إجرائي عادؿ ،مقروناً بأمن وأمان إنسانيين ،وتسوية القضايا
الموروثة مف زمف الحرب األىمية عمى قاعدة العدالة االنتقالية.

 فمسطينياً:

 – 1تنظيـ الوضع الداخمي في المخيمات ،أو االعتراؼ عمناً بعدـ القدرة عمى ذلؾ ،وبالتالي ترؾ زماـ األمور لمجية
المستضيفية لتنظيـ وضع المخيمات.

 – 2مصارحة الالجئيف الفمسطينييف في لبناف بشفافية عف واقع قضاياىـ وما ىو المطروح لحميا عمى المدييف القصير
والطويؿ ،واشراؾ الشباب الفمسطيني الالجئ بمناقشة الحموؿ المطروحة أو التي ستُطرح ،وربما ىذا األمر ُيم ّكف
الفمسطينييف مف رفع سقؼ التفاوض وتحسيف شروط الحؿ.

 – 3استخداـ منظمة التحرير صفتيا الرسمية والشرعية لمضغط عمى الجيات الرسمية المحمية واإلقميمية والدولية لمقياـ
بمسوؤليتيا في تأميف حقوؽ اإلنساف لالجئيف الفمسطينييف ،ورفع كفاءة الشباب الفمسطيني المينية واألكاديمية واالقتصادية،
كي يكونوا منتجيف بغض النظر عف شكؿ الحؿ.

األونروا:



 – 1بدالً مف إقفاؿ المراكز والمرافؽ التابعة ليا في مناطؽ االشتباكات ،العمؿ عمى مقاضاة مف يعتدي عمى تمؾ المراكز
والمرافؽ ،ومف يحرض ويموؿ ،بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،عمى استيدافيا و/أو استخداميا ألغراض عسكرية.

 – 2التنسيؽ ،كوكالة تابعة المـ المتحدة ،مع وكاالت أممية أخرى ،عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر :مكتب المفوض
السامي لحقوؽ اإلنساف  ،OHCHRمكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية  ،OCHAبرنامج األمـ المتحدة

لممستوطنات البشرية (الموئؿ)  ،UN-Habitatإلرساؿ بعثة تقصي حقائؽ لمكشؼ عمى الوضع االقتصادي – االجتماعي
– السكني – األمني ،واصدار تقرير يكشؼ الحقائؽ وبالتالي الضغط عمى مختمؼ الجيات المحمية واإلقميمة والدولية لمكؼ
عف التالعب بأمف المخيمات واستخداميا كصندوؽ بريد يدفع ثمنو السكاف المدنييف.

 – 3بذؿ ما تستطيع مف طاقة إللزاـ المجتمع الدولي بتحسيف إمكانيات الوكالة والوفاء بااللتزامات المالية لتعزز دورىا في
إغاثة وتشغيؿ وحماية الالجئيف الفمسطينييف وتحسيف ظروؼ معيشتيـ.

إقميمياً ودولياً



 – 1التوقؼ عف استخداـ عيف الحموة (كنقطة نزاع) كصندوؽ بريد في قضايا إقميمية.
 – 2استبداؿ وجية صرؼ األمواؿ (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) مف سياسي  /أمني ،إلى اقتصادي تنموي عبر تمويؿ
مشاريع انتاجية تخمؽ فرص عمؿ لمشباب.

 – 3رصد التمويؿ الالزـ لألونروا والوفاء بااللتزامات اتجاىيا ،وبما يتالءـ مع تمبية احتياجات الالجئيف الفمسطينييف.
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ختاماً :كمنا مسؤول
تعتبر "حقوق" أف كؿ القوى الفمسطينية الموجودة داخؿ المخيـ ،الشرعية وغير الشرعية وخصوصاً المجموعات المتطرفة،

والجيات المبنانية الرسمية والحزبية ،والجيات اإلقميمية والدولية الداعمة بشكؿ مباشر و/أو غير مباشر لمجموعات مسمحة

وخصوصاً المتطرفة ،واألمـ المتحدة ممثمة بوكالة غوث وتشغيؿ الجئي فمسطيف في الشرؽ األدنى (األونروا) ،مسؤولة
بشكؿ مباشر و/أو غير مباشر عف الوضع القائـ داخؿ مخيـ عيف الحموة وكؿ مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في لبناف،

عما يمحؽ بسكاف عيف الحموة خصوصاً ،وباقي المخيمات
وبالتالي ،تحمميـ المسؤولية اإلنسانية واألخالقية ،والقانونيةّ ،
عموماً ،مف أذى جسدي ونفسي وفي الممتمكات ،وعف الحد مف تمتعيـ بحقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ ،وبالتالي فإف ىذه القوى
والجيات تقع تحت وطأة المقاضاة عمى تمؾ الخروقات واالنتياكات ،وتحمؿ مسوؤلية التعويض عف الخسائر تمؾ.

وأف عمى أصحاب المصمحة والييئات األىمية والمجتمع المدني ،ال سيما منظمات حقوؽ اإلنساف ،أف تمعب الدور المنوط

بيا ،في حض القوى والجيات المتورطة في مسألة عيف الحموة خصوصاً والمخيمات األخرى بشكؿ عاـ ،عمى احتراـ حقوؽ
اإلنساف والعمؿ الجدي لتحسيف األوضاع المعيشية لالجئيف الفمسطينييف ،وحؿ الممفات المرتبطة بالمراحؿ السابقة عمى

قاعدة العدالة االنتقالية ،و /أو المجوء إلى القضاء المحمي والدولي لمقاضات كافة المتورطيف.
وتتطمع "حقوق" ،في حاؿ توفر اإلمكانيات والتمويؿ الالزـ ،إلتخاذ الخطوات الالزمة لمتواصل مع ذوي الشأن والخبراء

بصدد:

 oإنشاء وحدة إنذار مبكر تعمؿ عمى رصد وتوثيؽ وتيرة االشتباكات وطبيعة تحوالتيا ،السيما العنفية؛
 oوضع خطة واضحة لحماية المدنييف بغض النظر عف مشاركة أطراؼ النزاع بيا؛
 oإنشاء وحدة ميمتيا تمكيف سكاف المخيـ ورفع وعييـ إزاء أىمية العدالة اإلجرائية خاصة الشرطة المجتمعية؛
 oإنشاء وحدة ميمتيا الوساطة بشأف أمور تيـ المدنييف فقط؛
 oإنشاء وحدة دعـ قانوني تيتـ بالعمؿ عمى مقاضاة أطراؼ النزاع خاصة منتيكي قانوف الدولة المضيفة
والقانوف الدولي اإلنساني.

المنظمة الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف (حقوؽ) ىي منظمة مستقمة ،غير حكومية ،غير حزبية وغير ربحية ،تأسست في العاـ 1997
ومشيرة في لبناف بموجب عمـ وخبر /36أد .تعمؿ (حقوؽ) عمى تعزيز وحماية والدفاع عف حقوؽ اإلنساف لالجئيف الفمسطينييف في
لبناف ،وعمى نطاؽ أوسع ،منطقة الشرؽ األوسط .ىذا وتتمتع المنظمة بعضوية كؿ مف الفيدرالية الدولية لحقوؽ اإلنساف)، (FIDH
والشبكة األورومتوسطية لحقوؽ اإلنساف ) (EMHRNوالمنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف (.)AOHR
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