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  2007 أيار 27بيروت في 
  

  االشتباكات في مخيم نهر البارد وتداعياتها اإلنسانية على المدنيين
  ملخص عام لموقف، نداءات، مناشدات، وتوصيات المنظمة

  
 عتـداءات علـى إدانـة اإل    ) حقوق( المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      تكدأصداراتها ولقاءاتها    إ في مجمل  .1

منية اللبنانية والتي ال    المصالح المدنية والقوى األ   ساسي الجيش اللبناني و   ستهدفت بشكل أ  التي ا خيرة   األ رهابيةاإل

باإليجابيـة التـي     هتنوهدف لها سوى زعزعة االستقرار وزرع بذور الشقاق بين اللبنانيين والفلسطينيينن كما             

ميل الفلـسطينيين   جهة عدم تح  طراف السياسية اللبنانية والفلسطينية مع الموضوع بخاصة ل       تعاطت بها معظم األ   

 . عمال الخارجة على القانونوزر وعبء هذه األ

2. بخروج بعض األ   دتوند    لفاظ مهينة  جري بعبارات وأ  لت الفلسطينيين المسؤولية عما ي    صوات النشاز التي حم

 وحكومـة علـى   ، جيـشاً  للبنـانيين شـعباً  تنم عن عنصرية مقيتة تستثير الغرائز والنعرات وتشكل تحريـضاً         

جل تأليب الرأي العام على الحكومـة اللبنانيـة          من أ   رخيصاً الفلسطينيين، واستغاللها للظروف الحالية استغالالً    

 لمحاولـة بعـض األشـخاص ممـن         عن تنديدها  المنظمة   رت عب كما. لغايات سياسية ولتحقيق مآرب شخصية    

ات واالرتباطات السياسية، استغالل    و االنتماء يصنفون ذووي اعتبار في أوساط الالجئين من أصحاب الخلفيات أ         

مور الستثارة مشاعر    عبر تضخيم األ   يام فيعملون على التحريض    التي يعيشها الفلسطينيون هذه األ     الحالة العاطفية 

 .هداف الوطنية الفلسطينيةداف وغايات بعيدة كل البعد عن األه ألالناس تحقيقاً

على حواجز الجيش فقط لمجـرد      يام  لفلسطينييون هذه األ  ا التي يتعرض لها المدنييون      واستنكرت االنتهاكات  .3

كذلك لمـا راج فـي وسـائل    استنكارها  بدت   كما أ  .هانات واعتداءات واعتقاالت عشوائية   من إ هم فلسطينييون   نّأ

لى الحقيقـة   مخففة ألعداد الضحايا ال تمت إ   رقاماً عن مصادر رسمية لبنانية من معلومات تضمنت أ        عالم نقالً إلا

 . برياء ودمائهمت استخفافا بالعقول واستهتارا بأرواح األلتي شكلّة وابصلّ

لى اعتبارات المحافظة على المصداقية وبناء جسور الثقة بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني وتفويـت              وبالنظر إ 

ـ   ومن أالفرصة على المصطادين في الماء العكر ومن باب الحرص على العالقة بين الشعبين           ن جل التخفيـف م

شـعار   ولعدم إ بناء المخيمات لغضب العارم التي تعتمل في صدور أ      مظاهر النقمة والحنق على ما يجري وحالة ا       

كـزت مطالباتنـا    ترنفالشـها   ي مهدها لتجنب تفشيها وإ    النازح بالمهانة، وبهدف محاصرة نيران الفتنة ووأدها ف       

 : على ومناشداتنا

  مكن  إذا ألحل سلميعطاء فرصة أهمية إ - أ

و من تبقى منهم في مخيم نهر البارد نيـران   أ القاطنينالعمل على تجنيب المدنيين  ر ذلك    وفي حال تعذّ   - ب

كحالة الرغبة ولكن تواجهه عقبات وعوائق،      مام من لديه     للخروج أ  فساح المجال  وإ المعارك وضمان سالمتهم  

كذلك المالحقون بناء على وشاية     ول  وراق الثبوتية الذين يخشون الخروج خوف االعتقا      العائالت من فاقدي األ   

  .لى تعهد رسمي بضمان تأمين محاكمة عادلة لهمداعين إفعال جرمية بسيطة بتهمة ارتكاب أو  أكاذبة
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حصاء النازحين وتوزيع المساعدات عليهم والناجمة عن        عملية إ   التي تسود  وضع حد للفوضى   ضرورة -ج  

  :ليات التاليةمقدمين المقترحات واآل. سوء التنسيق

ن  على أ  ونروامة التحرير الفلسطينية ووكالة األ    عداد النازحين بكل من منظ     حصر عملية إحصاء أ    :والًأ

  .يتم توزيع اللوائح المنظمة على بقية الجهات والجمعيات

ن يقومـا    توزيع المواد الطبية بالهالل األحمر الفلسطيني وبوكالة األونروا علـى أ            وجوب حصر  :ثانياً

و واضحة تحت رقابة الجهـات الداعمـة أ   وزيع على باقي المستوصفات من خالل لوائح وكشوفات         بالت

  .ممثليها

همية وضع خطة للتنسيق بين الجهات التي تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية والتموينية، بحيـث               أ :ثالثاً

ر ذلك أن تقـوم     ي حال تعذّ  وف. حداهاات التي قد ال تكون متوافرة لدى إ       تتبادل فيما بينها السلع والمنتج    

قـت  سماء العائالت التـي تلّ المساعدات التي تقدمها وعن عدد وأ     عالم بقية الجهات عن نوع      كل جهة بإ  

  .كثر من جهة تقدم ذات النوع من المساعدةت بغية منع التكرار في حال وجود أهذه المساعدا

التي الخسائر البشرية والمادية    على العائالت المتضررة عن     صدار تعهد رسمي بضمان التعويض       إ –د  

   .عمارهانجمت عن االشتباكات ووضع اآلليات التي تكفل عودتهم إلى منازلهم داخل المخيم بعد إعادة إ

جراء تحقيق يشمل كافة االنتهاكات التي تعرض لها المدنيون الفلسطينييون          إسراع في   ضرورة اإل  – ج

تعرض حافلة كانت تساعد في   خص حادثة   ها ومنها باأل  التي ارتكب على حواجز الجيش والهفوات العديدة      

نحرافها، مدنيين إلى إطالق نار أدى إلى مقتل السائق على الفور وإصابة من فيها بجروح إثر إ               جالء ال إ

دى ل مخيم نهر البارد لتوزيـع المـؤن أ        ثناء توقفها داخ  فلة األونروا للقصف أ   وكذلك حادثة تعرض قا   

  . يينلسقوط قتلى وجرحى بين المدن

  

  أ دت المنظمة على وجهة نظرها في اعتبار      في الختام شد ن  مثل هذه المجموعات اإلرهابية مـا كـان لهـا أ           ن

وضـاع المزريـة وغيـاب االهتمـام     األصيبت به والناجم عن المخيمات لوال ضعف المناعة الذي أ     تنتشر في   

الفلـسطينية  صل على كل من الساحتين      نقسام والتفسخ الحا  ىء الفلسطيني من ناحية، وحالة اإل     الرسمي بالالج 

 الوقت قد حان لمعالجة الوضع الفلسطيني برمته بحيـث ال يكـون             نمؤكدة على أ   خرى،واللبنانية من ناحية أ   

  . لعدم االستقرار والفوضى التي تضر بالمصلحتين اللبنانية والفلسطينيةموئالً

  

  

وموجودة على موقع إلى اللغة االنكليزية وهي جمتها كافة البيانات، المناشدات، النداءات والتقارير تمت تر

  المأساة والمعاناة في موقع الحدثصور تظهر لى باإلضافة إالمنظمة االلكتروني 


