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  2007 أيار 23للنشر الفوري، بيروت في 

  وتداعياتها اإلنسانية على المدنيين في المخيمفي مخيم نهر البارد االشتباكات  تقرير حول

  2007 أيار 22مة يوم الثالثاء في حصيلة جولة ميدانية قامت بها المنظيتضمن 

  

 
من ) حقوق(سطينية لحقوق اإلنسان كنت المنظمة الفلراء التي تم التقرير هو حصيلة المعلومات واآلهذا

لى  ومندوبيها في بقية المناطق إضافة إتصال المستمر مع مندوبها في مخيم نهر الباردليها عبر اإلالوصول إ

 ميدانية لتقصي الحقائق قام بها أعضاء من جولةعبر التواصل مع مختلف الشرائح الفلسطينية، وكذلك 

لمعارك بهدف الوقوف على حقيقة األوضاع اإلنسانية لوم الثالث طقة شمال لبنان في الي منالمنظمة إلى

 . هناكمنية التي يعيشها الالجئون الفلسطينيونواأل
    

  !؟؟)فتح اإلسالم(

  
 2006تشرين الثاني من عام /إلى حيز الوجود ألول مرة في شهر نوفمبر) فتح اإلسالم(ظهرت جماعة ما يسمى 

في العام ) فتح(الفلسطينية والتي بدورها كانت قد انشقت عن حركة ) ضةفتح االنتفا(عندما انشقت عن حركة 

) أبو خالد العملة(إلى إتهام ) فتح االنتفاضة(وقد سارعت قيادة .  بدعم من سوريا والمتمركزة في لبنان1983

نه وراء قيام والمسؤول عن إدارة وقيادة المواقع العسكرية في لبنان بأ) فتح االنتفاضة(الرجل الثاني في تنظيم 

الذي ) شاكر العبسي(مدعو وتسهيل دخول عناصرها إلى لبنان بالتعاون مع ال) فتح اإلسالم(حركة ما يسمى 

ه إلى لبنان قادماً من العراق، علماً بأنه محكوماً باإلعدام غيابياً في األردن بسبب قتله الدبلوماسي حضر بدور

، والذي سبق أن سجن في سوريا نحو ثالث سنوات 2002في العاصمة عمان عام ) لورانس فولي(األمريكي 

ورية إلى وفور شيوع خبر هذه الحركة سارعت السلطات الس. ونصف السنة ثم أفرج عنه في ظروف ملتبسة

ثم وضعته قيد اإلقامة الجبرية، بعد تدخل جهات ) أبو خالد العملة(ها وقامت باعتقال التنصل من مسؤولية إنشائ

  .تبرؤها منه وفصله من صفوفها) فتح االنتفاضة(لصحي، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة عدة نظراً لوضعه ا

  

 مقاتل وذلك بعد أن 200والمتمركزة في مخيم نهر البارد في البداية نحو ) فتح اإلسالم(ضمت حركة ما يسمى 

 وشاتيال المالصقين برج البراجنة(سحبت عناصرها من بعض المخيمات التي حاولت اإلنتشار فيها أول األمر 

، ثم ما لبثت أن ضمت إلى صفوفها بعض الخارجين على القانون داخل )لبيروت والبداوي في شمال لبنان

األصولية بعد خروجهم من منطقة التعمير ) جند الشام(المخيم، إضافة إلى عناصر أخرى ممن انتموا إلى جماعة 

الياً العدد الدقيق ألفراد هذه الجماعة والذين يتلقون تدريبات المالصقة لمخيم عين الحلوة في صيدا، وال يعرف ح

  :أهداف جماعته بنقطتين اثنتين هما) شاكر العبسي(يلّخص . في معسكر داخل مخيم نهر البارد

 سالمية لبنان لكي تتوافق مع الشريعة اإلاإلصالح اإلسالمي لمجتمع المخيمات الفلسطينية في .1

  التوجه لمواجهة إسرائيل .2
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ضيف أويإال أنهاء مصالحهم فيه،  بطرد األمريكيين خارج الوطن العربي وإيضاًمل أ مجموعته تأنالسلطات ن 

ها وراء بعض التفجيرات التي وقعت في لبنان ال سيما تفجير نّ وبأاللبنانية تربط هذه الحركة بالمخابرات السورية

ودى بحياة ثالثة مدنيين في شباط العام الذي أ المسيحية شمال شرق بيروت )عين علق(الحافلتين في منطقة 

تمع  الفصائل الفلسطينية تعتبرها حركة دخيلة على المجن في حين أ.ال الطرفينمر الذي ينفيه كوهو األ، 2007

باإلضافة إلى ذلك توجد بعض الشكوك حول .  المشروعي عالقة بالنضال الفلسطينيالفلسطيني وليس لها أ

 ها تضم في صفوفها مقاتلين من جنسيات مختلفة،نّ، مع اإلشارة إلى ألسلفية بتنظيم القاعدةرتباط هذه الحركة اإ

ن كانوا يتفقون على مقاتلة و عالقة تنظيمية مع القاعدة وإط أي ارتباأ) العبسي(في الوقت الذي ينفي فيه 

  . هل السنة في لبنان بحماية أ آخر يتمثلهدافها المعلنة هدفاً إلى أضافت هذه الجماعة مؤخراًوقد أ. )الكفار(

  
  مخيم نهر الباردديمغرافية 

  
  من قبلساساًىء أأنش.  طرابلس بالقرب من الطريق الساحلي مدينةم منل ك16يقع مخيم نهر البارد على مسافة 

وتشغيل  وكالة غوث شرعت وقد .الفلسطينيين  لتوفير اإلقامة لالجئين1949تحاد جمعيات الصليب األحمر عام إ

عام ال  من القاطنين في هذا المخيم إبتداء في تقديم الخدمات لالجئين)األونروا( دنىجئي فلسطين في الشرق األال

رة الثمانينات من القرن العديد من الحوادث التي الحقت به خسائر فادحة ال سيما في فتوقد شهد المخيم  .1950

  . ثناء فترة الحرب في لبنانالعشرين أ

  

لجان الشعبية في المخيم، في لف الجىء حسب مصادر ال أربعون أ حوالىذ يقطنه حالياًإلسكان يكتظ المخيم با

 ، يعيشون في 2006ذار  الجىء فلسطيني حسب إحصاءات األونروا حتى نهاية إ30,803ن العدد هو حين أ

  الحديثةالتحتية ةالبنيجتماعية، صحية وبيئية سيئة للغاية، حيث تنعدم في المخيم  إقتصادية، إوضاعظروف وأ

نروا  المسجلين لدى وكالة األوفراد المخيمويبلغ عدد أ. ك نظام الصرف الصحيدة وكذلكالطرقات الواسعة والمعب

ه ال يوجد نّ الى وتجدر اإلشارة إ،2003نروا للعام  حسب إحصاءات األو وذلك فردا8,627ًكحاالت عسر شديد 

 إلى مستوصف ضافةً إ، مريض يوميا494ًنروا لخدمة حوالى األوتابعة لوكالة ) عيادة (سوى مركز صحي واحد

حمر الفلسطيني وبعض المستوصفات الصغيرة غير القادرة على تقديم العناية والرعاية تابع لجمعية الهالل األ

ا مأ. م من العدد الكبير لسكان المخيمنعدام وجود مستشفى على الرغشكل كامل لضعف تجهيزاتها، مع إالصحية ب

 واحد ودار لى مركز شبابي باإلضافة إنروا أنشأتها األوعداديةة مدارس إبتدائية وإالنسبة للتعليم فهناك عشرب

ينشط في المخيم منظمات كذلك . قاً معو الجئا64ً تأهيل يقدمان الخدمات لحوالى حضانة، كما يوجد مركزا

 والتدريب المهني يتامي ذلك رعاية برامج األخدمات بما فوجمعيات غير حكومية محلية ودولية تقدم العديد من ال

  .لى عدد من مراكز الشبابودور الحضانة، إضافة إ
  

  
  

  المدنيين في المخيمتداعياتها اإلنسانية على و االشتباكات
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 وذلك 2007يار  أ20جر األحد الواقع في  والجيش اللبناني ف)فتح اإلسالم ( بين جماعة ما يسمىبدأت االشتباكات

عتداء على نقاط وحواجز مداخل المخيم من خالل اإلاولت عناصر هذه الجماعة المتطرفة السيطرة على بعدما ح

رب مدينة طرابلس شمالي لبنان، األمر الذي أدى ثابتة للجيش في محيط مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين ق

وقد بدأت هذه . تلي هذه الجماعةلى مصرع عدد من مقا الجنود اللبنانيين إضافة إلى استشهاد العديد منإ

من الداخلي مدعومة من الجيش بمداهمة شقة في مدينة طرابلس  على خلفية قيام عناصر من قوى األاالشتباكات

رابلس، ما لبث حد المصارف اللبنانية في مدينة طكانوا قد سطوا على أيحتمي بداخلها عناصر من هذه الجماعة 

  . من الشوارع والمناطق الشماليةلى مواجهات في العديد أن تطور إ

  

حكسترداد المواقع التي استولى  الطوق حول المخيم في محاولة إلماًوقد استقدم الجيش اللبناني تعزيزات مؤللة م

قامت فقد . سلحة الخفيفة، المتوسطة والثقيلة كافة أنواع األعليها عناصر الجماعة على تخومه ومداخله، مستخدماً

لى المدافع المرابطة خارج المخيم بقصف عنيف لمواقع مقاتلي جماعة ما ة إضافة للجيش باإلالدبابات التابع

 المنتشرة بين صفوف المدنيين في المخيم والتي كانوا يتحصنون بها مطلقين النيران تجاه )فتح اإلسالم(يسمى 

ن داخل المخيم المحاصر بين قتيل سفر عن سقوط العديد من المدنيين الفلسطينيين القاطني، ما أالجنود اللبنانيين

  .  وجريح، وتدمير كبير في المنازل والمرافق الحيوية في المخيم

  

رتفاع وتيرة القصف المدفعي على المخيم المحاصر جعلت من المتعذر على  شدة المعارك في اليوم التالي وإ

دخال المواد ، وإ بعض الحاالت النادرةال في إسعاف الضحاياية الدخول إلى المخيم إلغاثالمنظمات اإلنسانية واإل

ثر المناشدات واالتصاالت التي إو. ين الذين بدأوا يوجهون نداءات اإلستغاثةالطبية والتموينية للمدنيين الفلسطيني

طالق النار يمتد من الساعة الرابعة وحتى ة وافق الجيش اللبناني على وقف إلجرت مع الجهات اللبنانية المعني

 وذلك للسماح لسيارات الصليب األحمر والهالل األحمر 2007 ايار 21سة من مساء يوم االثنين الساعة الساد

لمحملة ببعض المواد نروا اقافلة األولخالء القتلى والجرحى المدنيين وكذلك الفلسطيني دخول المخيم بهدف إ

 أثر تعرض أحدى سيارات  علىقل من نصف ساعةر أن انهار بعد مرو، غير أنه ما لبث أدويةالتموينية واأل

صابة اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني لرشقات نارية أثناء خروجها من المخيم أسفرت عن أ

ا في صفوف  بجروح طفيفة، لتعود وتستأنف المعارك بضراوة موقعة المزيد من الضحاي)سعيد قويسي(المسعف 

  . المدنيين الفلسطينيين

  

 يوم الثالثاء )حقوق(نسان  في المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلعضاءحقائق ميدانية قام بها أولة تقصي وبنتيجة ج

اع في المخيم وجواره ومن خالل وض بهدف الوقوف على حقيقة األلى منطقة الشمال إ2007 أيار22الواقع في 

مخيم تبين حجم الكارثة هود عيان من أهالي اللى ش الجرحى ممن تم إخالئهم إضافة إادات بعضاإلستماع إلى إف

فاد بعض وقد أ.  فيهصاب كافة مناحي الحياةالي المخيم والتردي المريع الذي أهاإلنسانية التي يعيشها أ

منية  للتوقيف على حواجز أالفلسطينيين من ساكني المخيمات والتجمعات الفلسطينية في الشمال، ممن تعرض

، بأنهم كانوا عرضة )نهم فلسطينيون لمجرد أفقط(نطقة الشمال تابعة للجيش اللبناني على الطرقات المؤدية لم

قد كان من بين من تعرض للضرب و. هانة من عناصر الجيش المتواجدين على تلك الحواجزإلللضرب وا
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خيه البالغ من العمر ستة عشر الذي أوقف وأحتجز نهار األحد مع أ.) ح.و(عضاء المنظمة الزميل أحد أهانة واإل

ف عن نفسه كأحد لم يعر." ح.و"يذكر بأن (ال في اليوم الثاني يط مخيم البداوي ولم يفرج عنه إمح في عاماً

 بأم العين ده شاه، حيث أفادنا أن) بطاقة عضوية المنظمة بحوزتهرتباك وعدم وجودهأعضاء المنظمة بسبب اإل

 من قبل الجيش اللبناني مع عشرات  محتجزاًطفال مخيم البداوي البالغ من العمر ثالثة عشر عاماًأحد أ

  . الفلسطينيين الموقوفين

  

جرى توافق على دخول ) 2007 أيار 22الثالثاء (نه وفي فترة بعد الظهر من ذات اليوم تجدر اإلشارة إلى أ

تعرضت للقصف بثالث حيث تعذر عليها ذلك يوم اإلثنين، إال أنها لى المخيم، ألونروا إغاثة التابعة ل اإلقافلة

هالي المخيم اء توزيعها الحصص التموينية على أثنأ آخرين  ذائف أودت بحياة ثالثة وجرحت سبعة مدنيينق

  . المحتشدين

  

لضحايا في صفوف المدنيين بالنظر إلى حالة الحصار نباء حول العدد الحقيقي له قد تضاربت األنّيذكر أ

ثناء الجولة حيث أنه وألضحايا من داخل المخيم، خالء كافة ا المعارك العنيفة التي حالت دون إلىالمفروض وإ

حمر الفلسطيني التابع لجمعية الهالل األ) صفد( منطقة الشمال جرى تفقد لمستشفى الميدانية لفريق المنظمة في

رقام دقيقة لعدد الذي أكد عدم وجود أ )يوسف األسعد(في منطقة البداوي، تخلله لقاء مع مدير المستشفى الدكتور 

 من فاد بوجود ثالثة عشر جريحاًكذلك أ. ن التواصل والتنسيق مع الصليب األحمر اللبناني على الرغم مالضحايا

ة إلى المستشفى اإلسالمي في طرابلس، إضافة المدنيين داخل المستشفى وبأنه تم تحويل جريحين في حال خطر

تربة والغبار وروائح شقهم األاجهم بحال خطيرة نتيجة تنخرتم إ) فشل كلوي(إلى ثالثة مرضى مصابين بـ 

  .البارود المنبعثة من القذائف

  

 بعد ذلك قام فريق المنظمة بمعاينة ثمانية جرحى من الثالثة عشر، هم ثالث نساء، ثالثة شبان وطفلين، معظمهم

خر  منزله وبعضهم لم يتم التمكن من إجالءه إال بعد عدة ساعات في حين أن البعض اآلصيب وهو في داخلأ

  .  داخل المخيم حتى اليوم الثانيبقي

حمر الصليب األ، مسؤول عمليات )يوسف بطرس(وفي وقت الحق من ذات اليوم التقى فريق المنظمة بالسيد 

 لتضارب رقام الدقيقة لعدد الضحايا نظراً من جهته أيضا عدم وجود األكد أاللبناني في منطقة الشمال، الذي

بإيصال المواد حمر تقوم، عند سناح الفرص،  الصليب األ بأن سياراتكما شرح. مرالمعلومات حول هذا األ

ذين تم حمر بتسليمها الجرحى اللبارد حيث تقوم سيارات الهالل األلى مداخل مخيم نهر االطبية والغذائية إ

ر وفيما يخص اإلصابات التي قام الصليب األحم. غاثيةم المواد الطبية واإلالمخيم وبتسلّجالئهم من داخل إ

 وثالثة مرضى ربعة عشر جريحاًد المسؤول بأنه تم التمكن يوم اإلثنين من إجالء ونقل أفااللبناني بإجالئها أ

ين من تثن من بعد ظهر يوم الثالثاء إضافة إلى إجالء سبعة جرحى حتى الساعة الثانيةبحال خطرة، كما تم إ

بحال الخطر وال يعلم ما إذا كان سيتمكن خيم لى وجود مريضين داخل الم إالحوامل في مرحلة المخاض، مشيراً

 إلى قيام سيارات جالئه ومشيراًلعدد هو حصيلة ما تمكن الصليب األحمر من إن هذا ا إلى أمنوهاً. جالئهممن إ

  .خرى من المصابينافة إلى السيارات المدنية بإجالء أعداد أضالهالل األحمر إ
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 والذي لم يتمكن من إعطائنا  مندوبنا الموجود في مخيم نهر الباردتصال المستمر معمن خالل اإلمن جهة ثانية و

دنا ن يزو المختلفة، أمكن له أحياء المخيمإحصاءات دقيقة بالنظر إلى كثافة النيران وإلى تقطع األوصال بين أ

. يمرواح والممتلكات التي وقعت داخل المخ الخسائر في األليه حولردت إرقام والمعلومات التي وببعض األ

 لى عشرين مدنياً إيام الثالثة الماضية يتراوح ما بين خمسة عشرأن عدد القتلى الذين سقطوا في األفاد بحيث أ

بالقصف نروا  استهداف قافلة األوثر إ2007 أيار 22من ضمنهم الثالثة الذين سقطوا في فترة بعد ظهر الثالثاء 

كذلك . لى الثمانين جريحاًجرحى يتراوح ما بين السبعين إد الن عدفي حين أ. أثناء توزيعها المؤن داخل المخيم

لى خزانات مازوت مخصصة إضافة إ مساجد، عدة مستوصفات، : من بين المباني التي تعرضت للقصفنأد كّأ

، خزانات ) تعطيلهالى إدىاألمر الذي أ(م في تزويد األفران والمستوصفات بالطاقة لمولدات الكهرباء التي تستخد

  .مولدات الكهرباء وسنتراالت اإلتصاالت/والتومحمياه 

     
  توصياتال واالستنتاجات

  
تصاالت والتواصل مع مختلف الشرائح  على جولة تقصي الحقائق وعلى اإلوبناءكمحصلة عامة لألحداث، 

جري في لد قناعة لدى الناس بأن ما يرواح والممتلكات، لمسنا توي األالفلسطينية، وبنتيجة الخسائر الفادحة ف

ي وجه حق، ال ذنب لهم في كل ما جرى لبارد هو عقاب جماعي يمارس على أناس مدنيين دون أمخيم نهر ا

فتح (إلرهابيين يطلقون على نفسهم إسم تخذ منه مجموعة من المتطرفين واهم سكان لمخيم إنّ سوى أويجري

 النقمة والحنق على ما يجري وحالة كما الحظنا مظاهر. بناءه عن إرادة أ لتواجدهم رغماً مركزاً)اإلسالم

بناء المخيمات من ممثلي الفصائل الفلسطينية الذين قدموا الغطاء السياسي لغضب العارم التي تعتمل في صدور أا

ه نّة في مثل هذه الظروف، إال أ كردة فعل عاطفيمر يبدو مفهوماًوإذا كان هذا األ.  مخيم نهر الباردلضرب

ي المزاج الشعبي العام نحو اعتبار قصف الجيش اللبناني الذي طاول المدنيين في لى انقالب وتغير فيؤشر إ

 2007 أيار 22ه آخرها تعرض حافلة ليل الثالثاء ما يتداول عن تعدد هفواتخاصة بعد - غير مبرر المخيم عمالً

 هاا على الفور وإنحرافأدى إلى مقتل سائقهكانت تساعد في إجالء المدنيين من قاطني المخيم إلى إطالق النار ما 

رهابي الذي نذ البداية استنكروا االعتداء اإل الفلسطينيين منسيما وأ -بداخلها ليصاب معظم من عن مسارها 

  .عمالهاوتبرؤا منها ومن أ) سالمتح اإلف( على أيدي جماعة ما يسمى تعرض له الجيش

  

 التي تقع فيها مخيمات وتجمعات الالجئين شامل قد يطال كافة المناطق) منيأ(ينذر بانهيار إن كل ذلك، 

  هناكنخاصة أ. الفلسطينيين، مع ما يحمله ذلك من مخاطر ونتائج وخيمة على الساحتين اللبنانية والفلسطينية

الذين يحاولون صحاب الخلفيات السياسية، ر في أوساط الالجئين ومن أشخاص من ذووي االعتبابعض األ

مور عبر تضخيم األيام فيعملون على التحريض تي يعيشها الفلسطينيون هذه األ الستغالل الحالة العاطفيةا

ض بواسطتها بعض السياسيين اللبنانيين ساليب مشابهة لتلك التي حر معتمدين أالستثارة الناس ضد الدولة اللبنانية

د للتدهور الحاصل لى وضع حوعليه ال بد من المسارعة إ. ضد الوجود الفلسطيني تحقيقاً لمآرب سياسية ضيقة

خص لتجنيب المدنيين الذين لم يتمكنوا من مغادرة المخيم الحياة لمخيم نهر البارد وعلى األفي كافة مناحي 
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دراك  إنإذ أ. ثار المحتملة الستمرارهاالمخاطر واآلرادتهم ولدرء  عن إتبعات المعارك المفروضة عليهم رغماً

لتحريض الممارس على المستويين اللبناني والفلسطيني من قبل بعض  لمخاطر التعبئة وايضاً أالجهات المعنية

  .راحة الوضع من شأنه أن يساهم في تنقية األجواء وإالجهات والعمل على تالفي تأثيراتها

  

في هذا المقام أن تلفت النظر إلى أن مثل هذه المجموعات ) حقوق(يهم المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

ن لها أن تنتشر في المخيمات لوال ضعف المناعة الذي أصيبت به والناجم عن األوضاع المزرية اإلرهابية ما كا

 من الساحتين وغياب االهتمام الرسمي بالالجىء الفلسطيني من ناحية، وحالة اإلنقسام والتفسخ الحاصل على كلِّ

مته  حان لمعالجة الوضع الفلسطيني برالفلسطينية واللبنانية من ناحية أخرى، وهو األمر الذي يعني أن الوقت قد

  .بحيث ال يكون موئالً لعدم اإلستقرار والفوضى التي تضر بالمصلحتين اللبنانية والفلسطينية

وبالنظر إلى إعتبارات المحافظة على المصداقية وبناء جسور الثقة فيما بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني 

ألمور يشمل ابإجراء تحقيق المعنيين اللبنانيين المنظمة تطالب اء العكر وتفويت الفرصة على المصطادين في الم

  : التالية

يوم منطقة المنية تعرض سيارة إسعاف كانت تقل الجرحى إلى إطالق النار من قبل مدنيين في حادثة  .1

   في فترة بعد الظهر2007 ايار 21اإلثنين 

المخيم لتوزيع المؤن وإغاثة السكان هناك ما  أثناء توقفها داخل للقصفة األونروا لتعرض قافحادثة  .2

 أدى إلى مقتل وجرح مدنيين عرف منهم ثالثة قتلى وسبعة جرحى

كانت تساعد في إجالء المدنيين من قاطني المخيم إلى إطالق  أيار 22تعرض حافلة ليل الثالثاء حادثة  .3

 . بداخلها معظم منليصابأدى إلى مقتل سائقها على الفور وانحرافها عن مسارها النار ما 
  

يتمثل بتعهد الدولة اللبنانية، منظمة التحرير ) حقوق(بيد أن المطلب األساس للمنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

 برعاية نازحي مخيم نهر البارد من الالجئين الفلسطينيين وتأمين كافة تزامهموالالفلسطينية والمجتمع الدولي 

وسالمة حياتهم حسبما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ال سيما المستلزمات التي تضمن كراماتهم 

أو ... عدم التمييز بسبب العنصر أو اللون أو (منه  كذلك المادة الثانية ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 إضافة إلى .) .. الحماية واألمان على شخص الفردالحق في (المادة الثالثةو) األصل الوطني أو االجتماعي

تأمين وضع اآلليات التتي تكفل المادية التي نجمت عن االشتباكات والبشرية والخسائر على ضمان تعويضهم 

عودتهم إلى منازلهم داخل المخيم بعد إعادة إعمارها سيما وأن الدولة والحكومة اللبنانية اعترفت وبتوافق مع 

 .براءمنها ة على المخيمات الفلسطينية وأن الفلسطينيون ظاهرة غريب) فتح اإلسالم(الفصائل الفلسطينية أن 
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