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 2007 آب 16بيروت في 
 

  تقرير حول أوضاع الموقوفين الفلسطينيين 
  على خلفية أحداث نهر البارد

  
  
  مـديـقـت

ال،  والالجىء الفلسطيني، بخاصة في منطقة الشم2007 أيار 20منذ بداية أحداث نهر البارد في 

ضايقات واالنتهاكات المللكثير من اني، ال سيما الجيش اللبنيتعرض على يد عناصر القوى األمنية، 

 برصد) حقوق (نسانامت المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلوقد ق. نه فلسطينيلحقوقه اإلنسانية لمجرد أ

صدرت سلسلة تقارير وبيانات تظهر ما لحق بالفلسطيني من عسف وتوثيق بعض من هذه االنتهاكات وأ

من ساكني المخيمات والتجمعات فادات بعض الفلسطينيين  إلفي المعاملة وامتهان للكرامة، فوفقاً

الفلسطينية، ممن تعرض للتوقيف على حواجز أمنية تابعة للجيش اللبناني على الطرقات المؤدية لمنطقة 

واجدين على تلك الحواجز بضربهم ، قام عناصر الجيش المت)فقط لمجرد أنهم فلسطينيون(الشمال 

الذي .) ح.و(د أعضاء المنظمة الزميل وقد كان من بين من تعرض للضرب واإلهانة أح. هانتهموإ

أفادنا أنه شاهد بأم العين أحد أطفال مخيم البداوي البالغ من العمر ثالثة عشر عاماً محتجزاً من قبل 

  .الجيش اللبناني مع عشرات الفلسطينيين الموقوفين

توقيف العديد من وبالنظر الستمرار ورود المزيد من المعلومات حول متابعة الجيش اللبناني اعتقال و

و  في لبنان، مترافقة مع الزيارات إلى مقر المنظمة من جهة ذوويهم أالالجئين الفلسطينيين المقيمين

لى سجن ت المنظمة بترتيب زيارات تفقدية إ قام،نسانية واإلالمراجعات من قبل بعض الجهات الحقوقية

لى ت إدومعرفة الظروف والمالبسات التي أ  بهدف مقابلة الموقوفين فيه من الالجئين الفلسطينيينرومية

مع االشارة (في مبنى األحداث و كذلك ) د(و) ب( في المبنيين  موقوفا72ًاعتقالهم، حيث تمت مقابلة 

، إثنين ممن تمت مقابلتهم تم إيقافهم ألسباب جنائية ال عالقة )ذا المبنى يضم موقوفين بالغين هنإلى أ

م هن اآلخرون موقوفون آلسباب تتعلق بهذه اآلحداث، وقد تراوحت التُّارد، في حين كاحداث البلها بأ

جند "، "تنظيم القاعدة "،" القيادة العامة–الجبهة الشعبية "، "سالماإلفتح "لى جماعة ما يسمى بين االنتماء إ

  .حداث برالياس وتفجير عين الحلوة، إضافة إلى أ"الشام

  

  الـقـتـاب االعـبـسأ

 األسباب التي دفعت الجيش إلى ربطهم ني تمت مع الموقوفين الفلسطينيين أاءات التوقد تبين من اللق

هم مختلفة ومتعددة، فمن منهم من أفاد بأن صلته بجماعة ما لى توقيفبأحداث مخيم نهر البارد وبالتالي إ

بسيطة  بعض الحاجيات والسلع ال،حداثلم تتجاوز مجرد بيعهم، قبل إندالع األ" فتح اإلسالم"يسمى 



)حــقـــوق(نســــان المنظمـة الفلسطينيـة لحقــوق اإل  
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  

2

تأجيرها و مساحة عقارية اعتاد  أو على خلفية قيامه بتأجير عقار أوذلك بحكم عمله،...) احذية، اغذية(

ب سبا على وشاية كاذبة أل توقيفه جاء بناءنللعموم بالساعة للقيام بأنشطة رياضية، ومنهم من اعتبر أ

سباب  أن لفصائل ومنظمات أخر ممن كان ينتميلها عالقة بخالفات شخصية، كما أفاد البعض اآل

لحساب هؤالء  على وشاية من مسؤوليه على خلفية السرقات التي كانت تتم توقيفه جاءت بناء

ل بعض قيادييه بمهام إلى خارج المخيم بهدف إيصال بل من قرسه ُأنّالمسؤولين، حيث ذكر أحدهم أ

وا فُوقهم ُأنّممن جرت مقابلتهم أر عدد شخاص خارج هذا المخيم، كذلك ذكَأمانات ومنقوالت وتسليمها أل

هم كانوا قد نّوأ...) تأليف عصابة مسلّحة، االنتماء لتنظيم مسلح(يا جنائية قديمة سباب متعلقة بقضاأل

وا ألي حدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الشمال بأنهم لن يتعرض من مسؤول إقوا وعداًتلّ

ضهم على البقاء في حدى الجهات الدينية الفلسطينية هي من حرإ ندعى بأتوقيف، ومن الموقوفين من ا

  .صبح قريباً الحل أنالمخيم أثناء دخول هذه الهيئة إلى المخيم وخروجها منه وأ

  

  ةـلـامـعـمـال

لتعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة نواع اهم تعرضوا إلى أبشع أنّد أدلى معظم من تمت مقابلتهم بأوق

وهو رب البول، كما ُأمر بعضهم بالوقوف ألكثر من يوم جبر بعضهم على شُيهم، حيث أُُإلقاء القبض عل

 زجاجات فارغة في مؤخرات البعض لى الخلف، كما جرى وضعمغمض العينين ويداه مقيدتان إ

ماكن الحساسة، الضعيفة ظة في مقدمها كتلة حديدية على األهم بعصا غليخر، وكذلك ُضرب بعضاآل

شتائم والتهديد باب وال مع الُس كل ذلك كان مترافقاًن، وأوالمريضة من الجسد بخاصة بعد التصريح بذلك

جل االعتراف بعالقتهم ضغطون عليهم عبر هذه الوسائل من أ المحققين كانوا ينباغتصاب العرض، وأ

طالعهم على لم يتم إلى التوقيع على محاضر م إاألمر الذي دفع معظمه" فتح االسالم"بما يسمى جماعة 

جساد العديد من الموقوفين الذي قام بالزيارة أثار التعذيب على أمضمونها، وقد شاهد فريق المنظمة 

ى عدم تعرضه ل ممن جرت مقابلتهم أشار إ جداً محدوداً عدداًنالفلسطينيين، وال بد من التنويه إلى أ

يجري احتجازهم فقط بانتظار ي تهمة وه إليهم أجو بعض الموقوفين لم تُنللتعذيب، مع اإلشارة إلى أ

  . ثار التعذيبزوال آ

  

  ةـسيـنفـة والـصحيـروف الـالظ

الل المعاينات لعدد منهم حجم ن من خ فقد تبي،وفيما خص الظروف الصحية للموقوفين الفلسطينيين

 بعض الموقوفين مصابون نالت حيث أزرية، ومدى حرج بعض الحاوضاع الصحية والنفسية الماأل

 -س . ف–كحالة الموقوف (لى عناية خاصة ال يتلقونها حاليا اض عصبية مستعصية ويحتاجون إمربأ

 – الربو -القلب : مراض مزمنة من مثل  مصابون بأ، كذلك يوجد) مصاب بطلقات ناريةيضاًوهو أ
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دنى عناية وال يتوافر لهم  أ ال يتلقون حالياًمراض الجلدية، وجميعهمإضافة إلى األ...  الضغط–السكري 

  .الدواء

  

  دةـاشـنـم

جراءات ثل هذه اإل منالتأكيد لكافة الجهات المعنية أ) حقوق (نسان اإلم المنظمة الفلسطينية لحقوقيهُّ

فل حقوق لعهود الدولية التي تك لكافة المواثيق وابرياء تمثل انتهاكاًخذة بحق الالجئين الفلسطينيين األتالُم

سرة ة في جميع أعضاء األنسان من دون تمييز والتي تضمن االعتراف بالكرامة المتأصلّاإلنسان أي إ

يخالف بنود برياء وتوقيفهم اعتباطا  اعتقال األنر المنظمة أالبشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، وتعتب

 عهودها ومواثيقها، وبخاصة المادة  لحقوق االنسان التي انضم لبنان إلى معظمومواد الشرعة الدولية

المدنية من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 9(نسان والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق اإل) 3(

ال يجوز توقيف أحد و مان على شخصه لكل فرد حق في الحرية وفي األ:نوالسياسية التي تنص على أ

من ذات العهد التي تنص على ) 7 (ن والمادةعالمن ذات اإل) 5( ، وكذلك المادة أو اعتقاله تعسفاً

 ،و الحاطة بالكرامةلقاسية أو الالإنسانية أو العقوبة اال يجوز أخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أ:هنّأ

فراج عن كل موقوف ضرورة العمل السريع من أجل اإل السلطات اللبنانية وفي هذا المقام تناشد المنظمة

 نالقانونية الدولية التي تنص على أ للقاعدة ري في مخيم نهر البارد تطبيقاًال عالقة جرمية له بما يج

من ) 11(ق ما نصت عليه المادة  وفدانته قانوناً إلى أن تثبت إكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً

ة ة مستقلمام محكماإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعمل على تأمين محاكمة عادلة لمن تثبت إدانته أ

رادة واإلكراه المؤثر على اإلقرار انتزع تحت الضغط عتراف أو إ كل اننزيهة، مع التشديد على أ

و على االعتراف بذنب ه لم يكن، حيث ال يجوز إكراه أحد على الشهادة ضد نفسه أ وكأنّيعتبر باطالً

 كما .ية والسياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن) ز(الفقرة ) 12(حسب ما نصت عليه المادة 

وتطالب بالعمل الجاد والفوري لتأمين الرعاية الصحية والطبية لكافة الموقوفين، بخاصة للمصابين 

  .منهم، ونقلهم إلى المستشفيات إذا ما استدعت الحاجة إلى ذلك
  

  المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
 )حقوق(

 


