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   2007 أيار 25للنشر الفوري، بيروت في 

  وتداعياتها اإلنسانية على المدنيين في المخيمفي مخيم نهر البارد االشتباكات  حولالثاني تقرير ال

  *** حقائق وأرقام***
  2007 أيار 24مة يوم الخميس في قامت بها المنظثانية حصيلة جولة ميدانية يتضمن 

  

  

فتح ( الجيش اللبناني وجماعة ما يسمى        في مخيم نهر البارد ومحيطه بين      ة حالياً حداث المؤلمة الجاري  األفي ظل   

مـت المنظمـة الفلـسطينية      نظّ،  طفال والنساء والشيوخ المدنيين   ألنسانية التي خلفتها بين ا    اإل، والمآسي   )اإلسالم

 أيـار   24ميس الواقع في    يدانية يوم الخ  وللمرة الثانية على التوالي جولة تقصي حقائق م       ) حقوق(نسان  لحقوق اإل 

  .نسانية لالجئين الفلسطينيين داخل وخارج المخيماألوضاع اإللى منطقة الشمال لمتابعة  إ2007

  

هالي المدنيين والتدهور الحاصل على كافة المستويات       بنتيجة الجولة، تبين حجم الكارثة اإلنسانية التي يعيشها األ        

.  لهـذا التـدهور    مر الذي يستدعي معالجة عاجلة تضع حـداً       منية، األ الصحية، البيئية وكذلك األ   سواء الغذائية،   

 أي من قبل الجيش اللبناني علـى  لى الحظر المفروضإنه لم يتسنى لفريق المنظمة دخول المخيم بالنظر    وحيث أ 
اسـتطالع أراء بعـض     غاثية، فقـد قـام الفريـق ب        باستثناء سيارات اإلسعاف وبعض الجهات اإل      كان لدخوله، 

حالة  وخرج بعدة معطيات وانطباعات أهمها،       طينيين من السكان الذين كانوا موجودين على مشارف المخيم        الفلس

سر ممن كـان    أرباب األ  نربهم العالقين في الداخل، بخاصة أ     قاتعتري هؤالء على مصير عائالتهم وأ     القلق التي   

 من دخوله، األمر الـذي  لم يتمكن الحقاً، داعي العمل أو لغيره من األسباب    خارج المخيم لحظة اندالع المعارك ل     

ع الجيش اللبناني المتمركز على مدخل المخـيم        لى انقطاع التواصل مع ذوويه، وقد رصد فريق المنظمة من         ى إ دأ

مـا  خبارها داخـل المخـيم م      التواصل مع عائلته التي انقطعت أ      لجهة المنية دخول رجل كبير السن كان يحاول       

  .فق مع نوبة بكاء شديدصابه بانهيار عصبي تراأ

  

كبر من نازحي مخيم نهر البارد االكتظاظ بفعل استقباله للعدد األ شديد  جه الفريق نحو مخيم البداوي ال     توبعد ذلك،   

 ، ف عائلـة  الثالثـة آآل  ) 2007 أيـار    25(مس الخميس    والذين تعدوا حتى ليل أ     وضاعهمأبهدف االطالع على    

ربعة والعشرين ساعة القادمـة     ص، ومن المتوقع أن يصل العدد في األ       ألف شخ يشكلون ما يقارب الخمسة عشر      

 لفـاً  حوالى الخمسة عشر أ    ن، ما يعني أ   لف شخص إلى حوالى األربعة آآلف عائلة، يشكلون ما يقارب العشرين أ         

ي معركـة محتملـة     ى وجه السرعة العمل على تجنيبهم آثار أ       علومر الذي يستدعي    األسيبقون داخل المخيم،    

  .رة ضمان سالمتهموضرو

زع قسم منهم على المدارس ومنازل العائالت المقيمـة         حوال المزرية للنازحين حيث تو    ألفي البداوي تم رصد ا    

راضي البور والشوارع، وقد انقطع قسم منهم عـن         المساجد، في حين افترش بعضهم اآلخر األ      في المخيم وعلى    

بنهـا   إحدى العائالت التـي انفـصلت عـن   ا المقام، إر في هذونذك! ته التي بقيت في مخيم نهر البارد  باقي عائل 

خباره والذي لم يكن معها لحظة خروجها فـي          عن أ   و ال تعرف شيئاً    البالغ من العمر خمسة عشر عاماً     ) س.ي(
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وضاع حالة الفوضـى واالضـطراب      وقد فاقم في سوء األ    .  يعيد الذاكرة إلى سنوات النكبة واللجوء األول       مشهٍد

عاملة على مساعدة النازحين سواء أكانت مؤسسات مجتمع مدني أو لجـان             الجهات ال  ن أ مخيم بخاصةٍ التي تعم ال  

 مر الذي يؤدي عمليـاً    يما بينها حيث يسود الهرج صفوفها، األ      دنى مستويات التنسيق السليم ف    شعبية، تفتقر إلى أ   

 المحال التجارية في مخيم البداوي بدأت       نكما وجد أ  . التخفيف من معاناة النازحين   نتقاص من فاعليتها لناحية     إلل

ل خارج المخيم للتـزود بالحاجيـات أو        صحاب هذه المحال التنق    في المواد الغذائية بفعل تهيب أ       حاداً تشهد نقصاً 

ذي يتعرض له الفلسطينييون هذه األيـام علـى         و المعارف خشية التعرض لالعتقال ال     إرسال أحد من األقارب أ    

ض العديـد مـن الفلـسطينيين       فمنذ بداية اندالع هذه المعارك تعر     ! د أنهم فلسطينييون  حواجز الجيش فقط لمجر   

 سيما في منطقة الشمال، ونلفت اإلنتباه فـي         هانة من قبل حواجز الجيش المنتشرة على الطرقات ال        لإلعتقال واإل 

لينا من انتهاكات واكتفينا بذكر      إ ننا قد تحفظنا في تقاريرنا وبياناتنا السابقة عن ذكر كافة ما ورد           هذا السياق إلى أ   

وهو سائق حافلة   ) أ.ن(خرها ما تعرض له المواطن الفلسطيني       مندوبينا وآ االنتهاكات التي وقعت على مرأى من       

تبعـه  ،  ولـي الجنوبيـة    في منطقـة األ    منية األ حد الحواجز من إهانات على أ   يعمل على خط الجنوب الساحلي،      

يـدي   من ضرب علـى أ     ثنتين وعشرين عاماً  ن العمر إ  البالغ م ) ج.م(سطيني  االعتقال، وكذلك ما تعرض له الفل     

ـ        نّبنانيين في محيط مخيم نهر البارد، مع اإلشارة إلى أ         بعض الجنود الل   ف ه يعاني من صعوبة في النطـق وتخلّ

وجـه  الكثير من طالب الجامعات الت     عمليات االعتقال الممارسة بحق الفلسطيني منعت        نالجدير ذكره، أ  . عقلي

خاصة تالمذة الصفوف التي تحتاج إلنهائها      لى جامعاتهم لمتابعة تحصيلهم العلمي، ناهيك عن طالب المدارس ب         إ

  .متالء مدارسهم بالعائالت النازحةسمية والذين توقفت دراستهم بفعل إجراء امتحانات رإ

   
عانـات  اإلوء التنسيق في تقديم لى ضرورة وضع حد لهذه الفوضى الناجمة عن س       لح إ  م فإننا ندعو وبشكلٍ  عليه،  

  :ليات التالية واآلنا نتقدم بالمقترحاتنّ معاناة النازحين، لذا فإوالمساعدات التي من شأن استمرارها زيادة
  

ن يقوما بالتوزيع على  توزيع المواد الطبية بالهالل األحمر الفلسطيني وبوكالة األونروا على أ    وجوب حصر  :والًأ

ن المواد التي سيتم توزيعها لـضمان عمليـة اسـتالم           من خالل لوائح وكشوفات واضحة تبي     باقي المستوصفات   

ن  أخرى، علـى أ    دوية من ناحيةٍ  تسليم خالية من الشوائب من ناحية، ولضمان عدم احتكار أي جهة لبعض األ            و

  .من الجمعياتو عبر ممثليها ورقابة الجهات المانحة والداعمة، إما مباشرةً أشراف هذه العملية إلتخضع 
   

ع بإجراء إحصاء ألعداد العائالت النازحة، وبوضع قوائم شاملة بأسماء هـذه العـائالت              سرا ضرورة اإل  :ثانياً

العائالت حصاء  ال تقل أهمية من وجهة نظرنا وهي، ضرورة العمل على إ          لى مسألة   وأسماء أفرادها، مع التنبه إ    

خذ بعـين االعتبـار     جل تأمين توزيع عادل للمساعدات يأ      أ  من سماء، كل ذلك  المستضيفة للنازحين باألرقام واأل   

  .عباء الملقاة على عاتق العائالت المضيفةاأل
   

همية وضع خطة للتنسيق بين الجمعيات والجهات التي تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية والتموينية، بحيث               أ :ثالثاً

داها وذلك بهدف تأمين التنوع في الحـصص        افرة لدى إح  ات التي قد ال تكون متو     تتبادل فيما بينها السلع والمنتج    

. لى ظلم في التوزيـع    ، األمر الذي يؤدي إ    التموينية لتالفي حرمان متلقي هذه الحصص من بعض المواد الغذائية         

عالم بقية الجهات عن نوع المساعدات التي تقدمها         تقوم كل جهة بإ    ن أ قل من وإذا تعذر مثل هذا التنسيق، فليس أ      



)حــقـــوق(المنظمـة الفلسطينيـة لحقــوق اإلنســــان   
Palestinian Human Rights Organization (Rights) - PHRO 
Member:  Euro – Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)  

Member: International Federation for Human Rights (FIDH) 

   

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

ات كثر من جهة تقـدم ذ     بغية منع التكرار في حال وجود أ      سماء العائالت التي تلقت هذه المساعدات        وأ وعن عدد 

لياته المعتمـدة   وآحقه المحسوبية وعشوائية التوزيع     لى ما تلُ  في هذا اإلطار، يهمنا أن نشير إ      . النوع من المساعدة  

فاقم مـن حالـة     مر الذي ي  لده من مشاكل، األ   ا تو هانة بالغة للعائالت النازحة وم    من إ  من قبل هذه الجهات      حالياً

عداد الناشـطين لـدى   نقص في إنا نقترح لتفادي ذلك ولتعويض النّ فإاالحتقان والغضب السائدة في صفوفهم، لذا     

لى تالمذة المدارس وطـالب الجامعـات   ، اإلستعانة ببعض الفرق الكشفية واألندية الشبابية، إضافة إ      هذه الجهات 

جل تقديم المساعدة للتطوع من أندفاعاًلكثير منهم حماسة وابدي االذي ي.  
  

 العمل بسرعة قصوى على وضع آلية تؤمن التواصل واإلتصال بين العائالت واألفراد الـذين ضـاعت      :رابعـاً 

  .خبارهم عن بعضهم البعض بسبب المعاركأ

   
الجيش اللبناني، فإننا نجدد مطالبتنا     يين على حواجز    ا بخصوص االنتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطين      ّمأ

بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، بضرورة اإلسـراع فـي إجـراء           ومن باب الحرص على العالقة      للمعنيين،  

  .وردناها وغيرها من الحوادثتحقيق حول الحوادث التي أ

    
 مخففـة   رقامـاً ت تـضمنت أ    عن مصادر رسمية لبنانية، معلوما     نقالًمن جهة ثانية، راجت في وسائل اإلعالم،        

رقام ال   هذه األ  نلذا يهمنا في المنظمة أن نؤكد ونشدد على أ        و الجرحى،    الضحايا المدنيين سواء الشهداء أ     عدادأل

برياء ودمائهم الذين سقطوا في معركة  بأرواح األ بالعقول واستهتاراً ل استخفافاً وهي تشكّ  إلى الحقيقة بصلة،     تُتم

 ما بـين    ن أ ،2007 أيار   23 سبق وأوردنا في تقريرنا الذي أصدرناه بتاريخ         نانّر هنا إلى أ   ونشي. ال ذنب لهم بها   

، سماء خمـسة عـشر شـهيداً       لدينا الئحة بأ   ه كانت نّ مع التأكيد إلى أ    ، سقط شهيداً  لى عشرين مدنياً  خمسة عشر إ  

  مشاعر ذوويهم وحفظاً    على ا حرصاً متمنعنا عن نشره  ،  لى صورة تضم طفلين شهيدين مجهولي الهوية      إضافة إ 

 العدد الكلـي    ن، في حين أ   لى ثمانين جريحاً  إ عدد الجرحى يتراوح ما بين سبعين        نلالستقرار العام، كما ذكرنا أ    

ـ     بحسب تقرير للصليب األحمر اللبناني أ     و. للضحايا هو في تزايد مستمر     ذين قامـت   حصى فيه عدد الضحايا ال

م الخميس الواقع فـي     ذ بدء المعارك ولغاية الساعة السابعة من صباح يو        عاف التابعة له باجالئهم من    سيارات اإلس 

ربع وثالثون جثة من خارج المخيم الذي يضم فلـسطينيين      أ( وثالثين جثة تم إجالئها       خمس ن، فإ 2007 يار أ 24

خل المخـيم    دا  معظم من سقط قتيالً    نمع األخذ بالحسبان أ   ) جثة واحدة من داخل المخيم    لى  ، باإلضافة إ  ولبنانيين

واحـد   (ربعة وثمـانون جريحـاً     حين بلغ عدد الجرحى أ     جالء الجرحى، في  ألولوية إل عطيت ا دفن فيه، حيث أ   

 تقريـر   ن مع التنويـه إلـى أ      ).لى ثالثة وثالثين من داخل المخيم     وخمسون جريحاً من خارج المخيم باإلضافة إ      

حمـر  م ال يشمل ما أجلتـه سـيارات الهـالل األ          اللبناني حول أعداد الضحايا الذين تم إجالئه      حمر  الصليب األ 

هـذه الوقـائع    . خرىات التابعة لمؤسسات صحية أ    لى غيرها من السيار    والسيارات المدنية باإلضافة إ    الفلسطيني

  !!ن تتحلى بها المصادر الرسمية ؟؟ل عن المصداقية التي من المفترض أتدفعنا للتساؤ
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