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2007 أيلول 6بيروت في   
 

تخفيفًا للمعاناة وتعزيزًا ألواصر العالقة بين اللبنانيين والفلسطينيين 
   ...ولبناء جسور الثقة

   !!!التوصياتالمناشدات وشتباكات في نهر البارد يستدعي االستجابة السريعة لجملة من االنتهاء إ
   

  
تياح النتهاء األعمال العسكرية فـي مخـيم نهـر          بار) حقوق(تنظر المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      

والتي استمرت ِلما يزيد عن الثالثة أشـهر        ) فتح اإلسالم (البارد بين الجيش اللبناني وجماعة ما يسمى        

وأسفرت عن خسائر فادحة في األرواح والممتلكات ونزوح آالف العائالت الفلسطينية واللبنانيـة مـن               

قام تتقدم المنظمة من ذوي الشهداء المـدنيين والعـسكريين بـأحر            سكان المخيم ومحيطه، وفي هذا الم     

التعازي متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين على أمل أن تشكل أحداث البارد المعبر نحو المزيد               

  .من التآزر والتآخي بين اللبنانيين والفلسطينيين في بلد آمن مستقر ومزدهر
  

اعتقـال تعـسفي،    (ا وشديد استنكارها للمضايقات واالنتهاكـات       كذلك، تُعرب المنظمة عن عميق أسفه     

التي تعرض لها المدني الفلسطيني، ال سيما في منطقة الشمال، علـى يـد              ...) توقيف اعتباطي، تعذيب  

عناصر القوى األمنية، لمجرد أنّه فلسطيني، في الوقت الذي كانت تركـز فيـه معظـم التـصريحات                  

الرسمية اللبنانية على اإلشادة بالتعاون والتفهم الذي أبداه الفلـسطينييون          والبيانات الصادرة عن الجهات     

وفي هذا السياق، تجـدد المنظمـة المطالبـات والمناشـدات           . والتأكيد على عدم صلتهم بهذه الظاهرة     

المتكررة للجهات المعنية بضرورة العمل السريع على حل جملة من القـضايا والمـشاكل التـي تهـم                  

ما الشعبين اللبناني والفلسطيني، بما من شأنه التخفيف من المعاناة والمشقات التي كابـدتها              النازحين، ك 

وال تزال العائالت النازحة من ناحية، وتعزيز أواصر العالقات بين الشعبين، وبناء جسور ثقة وتفـاهم                

ـ                ض من ناحية أخرى، في ظل محاوالت بعض الجهات استغالل الظروف الحالية والتحريض فـي بع

  .األوساط اللبنانية المجاورة لمخيم نهر البارد ضد التواجد الفلسطيني وعودة النازحين
   

  :بناء على ما تقدم، تلفت المنظمة نظر المعنيين إلى ما يلي
   

اإلسراع في إجراء تحقيق حول الممارسات واالنتهاكات التي اقترفتها عناصر من القوى األمنية اللبنانية               .1

لتي سبق أن سلطنا الضوء على بعض منها في تقاريرنا وبياناتنا، كذلك حول الهفوات              بحق الفلسطيني وا  

 .واألخطاء العسكرية التي أودت بحياة بعض المدنيين
 

ضرورة اإلفراج الفوري عن كل موقوف، ال عالقة جرمية له بما يجري في مخيم نهر البارد، تطبيقـا                   .2

    كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبـت إدانتـه،   للقاعدة القانونية الدولية التي تنص على أن
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والعمل على تأمين محاكمة عادلة لمن تثبت إدانته أمام محكمة مستقلة نزيهة، مع التشديد على أن كـل                  

 .اعتراف أو إقرار انتُزِع تحت الضغط واإلكراه المؤثر على اإلرادة يعتبر باطالً وكأنه لم يكن
 

لى تأمين الرعاية الصحية والطبية لكافة الموقوفين، بخاصة للمـصابين مـنهم،            العمل الجاد والفوري ع    .3

 .  ونقلهم إلى المستشفيات إذا ما استدعت الحاجة إلى ذلك
 

فتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة الظروف والمالبسات التي أدت إلى حصول حـاالت وفـاة فـي                   .4

ض الذي قد يكتنف أي قـضية بهـدف توقيـع           صفوف الموقوفين الفلسطينيين والعمل على جالء الغمو      

الجزاء العادل بكل من يظهره التحقيق مهمالً أو مقصراً حتى يتوقف العمل بهذه اإلجراءات وال تتكرر                

 .مثل هذه االخطاء المؤسفة، حفاظاً على حق اإلنسان في الحياة والحرية والسالمة الشخصية
 

يجاد البدائل السكنية المؤقتة والمالئمة للنازحين تكفل حقهم فـي التمتـع            العمل السريع والجاد من أجل إ      .5

 تماشياً مع العهـود     – وإن بحدها األدنى     –بمستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية         

والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق اإلنسان من دون أي تمييز قد يقوم على العنصر أو اللون أو األصل                 

ي أو االجتماعي أو أي وضع آخر، ولقطع الطريق على أي استغالل ألوضاعهم قد تقوم به بعض                 الوطن

 . األطراف خدمة ألهداف وغايات ال تمت إلى مصالح النازحين بأي صلة وإن بدت كذلك في الظاهر
  

جهـة  وجوب اعتماد األونروا باعتبارها وكالة دولية أسس ومعايير تراعي المبادىء المتعارف عليهـا ل              .6

استجالب العروض المتعلقة باستئجار األراضي بهدف إقامة إنشاءات ووحدات سكنية مؤقتة للنـازحين،     

عبر إجراء المناقصات وفض الطلبات والبت بها وفق ما يتضمنه دفتر الشروط دون أي تمييـز بـين                  

لعقود وإبرامها أو   المشاركين انسجاما مع ما يقتضيه الحياد والموضوعية والشفافية، وكذلك لجهة توقيع ا           

إعادة تجديدها والتي يجب أن تكون برضا طرفي العقد من أجل تالفي ما قد ينجم الحقاً مـن نزاعـات          

 .قانونية فيما لو تم اعتماد طرق مغايرة
 

وجوب قيام الحكومة اللبنانية بتسهيل كافة اإلجراءات القانونية التي تستلزمها عمليـة تـوفير البـدائل                 .7

 .من مثل منح التراخيص إلى غير ذلك من األمورالسكنية المؤقتة 
  

ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بحل المعضلة المتمثلة بحرمان الالجىء الفلسطيني من حقه في التملـك                .8

، كخطوة وقائية حتى ال يتم تجريد أحد مـن ملكـه            296/2001بحسب نصوص القانون التعسفي رقم      

 في حال العكس    - بخاصة في ما يسمى المخيم الجديد        -لحقوق  تعسفاً وال  يلحق بالفلسطينيين أصحاب ا      

 . أي استالب لها

 أهمية العمل على تشكيل لجنة مشتركة تضم إلى ممثلين عن الحكومـة اللبنانيـة، منظمـة التحريـر                   .9

واألونروا، أشخاصاً يمثلون أصحاب الحقوق المتضررة من لبنانيين وفلسطينيين، إضافة إلـى خبـراء              
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ن من مهامها رسم األطر الكفيلة بضمان الحقوق وحفظها عبر وضع آليـات تهـدف               متخصصين، يكو 

لتخطي المعوقات وابتداع الوسائل اآليلة لتذليل العقبات القانونية أو التنفيذية، كـذلك تنكـب مـسؤولية                

حصر وتخمين األضرار الالحقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة كي يتسنى الحقاً توفير التعـويض              

 .لعادل على أصحابها وصوالً إلى تحقيق النتائج المرجوةا
 

إجراء تحقيق يتناول السرقات التي طالت المنازل والمحال التجارية في المخيم وأدت إلى نهب الكثيـر                 .10

والبضائع المخزنة، بهدف تحديد الفاعلين وتقديمهم للعدالة لنيل        ...) مصاغ، أثاث (من الموجودات القيمة    

 .ستحقونهالجزاء الذي ي
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