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ن    ة:  لبنا و منظم ة العف و الدولي ى تدع ح إل ق فت ي تحقي ء ف ب أنبا ت والنهب السل ة واالنتهاكا ي المرتكب م ف ر مخي د نه  البار

ن  الفلسطينيين لالجئي
 

 والممتلكات البيوت نهب أخبار في عاجل تحقيق إجراء إلى تدعو السنيورة فؤاد اللبناني الوزراء رئيس إلى برسالة الدولية العفو منظمة بعثت
 المخيم على السيطرة زمام اللبناني الجيش استعاد أن منذ وتخريبها فيها للحرائق المتعمد واإلشعال الفلسطينيين لالجئين البارد نهر مخيم داخل
 وكان. ضدهم انتهاكات وارتكاب الفلسطينيين الالجئين مضايقة على اللبناني الجيش دجنو إقدام حول المستمرة األنباء وفي أيلول،/سبتمبر في

 جماعة وهي اإلسالم، فتح عناصر بين دار عنيف لقتال مسرحا   أيلول/سبتمبر ومطلع أيار/مايو بين طرابلس قرب الكائن البارد نهر مخيم
 عددهم البالغ – المخيم في المدنيين للسكان القسري التهجير إلى ذلك وأدى. انياللبن الجيش وبين لها قاعدة المخيم من اتخذت متطرفة إسالمية
 42 بينهم األقل، على شخص 400 مصرع إلى وأدى واسع بتدمير القتال وتسبب. المخيم من – فلسطيني الجئ 30,000 زهاء
 .اللبناني الجيش من جنديا   166و مدنيا  

 
 متنوعة لمجموعة وفقا   أنه بيد. البارد نهر إلى بالعودة المهجرين الالجئين من األولى للدفعة ةالحكوم سمحت األول، تشرين/أكتوبر 10 وفي

 النطاق واسعة وتخريب وإحراق نهب عمليات حدثت أيلول،/سبتمبر مطلع في المخيم على سيطرته الجيش بسط منذ فإنه المصادر، من
 ورد ما وبحسب. القتال خالل بالمخيم لحق الذي الدمار من زاد ما البارد، نهر في سكانها أخالها التي الفلسطينية والممتلكات للمنازل
 بعض نُهبت كذلك والنقود، والمجوهرات والغساالت والثالجات التلفزيون أجهزة مثل فيها، قيمة األكثر المحتويات لنهب كثيرة بيوت تعرضت
 القتال، انتهاء منذ المنازل من بعدد عمدا   النار إشعال تم أنه يبدو كما. جتماعيةاال المراكز أحد في الموجود الكهربائي المول ِّد وأُخذ الحوانيت

 على رشه تم الذي لالشتعال القابل السائل وبقع الحرائق إلشعال استخدمت التي الغاز وأُسطوانات السيارات إطارات بقايا ذلك على وتدل
 وفي األسرة على بشري براز وُوضع للفلسطينيين معادية شعارات المنازل من يدالعد جدران على ُكتبت أنه ورد ذلك، إلى وإضافة. الجدران
 تعرضت ورد ما وبحسب. يبدو كما العائدين لسكانه أذى أو بإساءة للتسبب – ماء بئر في الحاالت إحدى وفي – المنازل من أخرى أماكن
 .القتال انتهاء تلت التي األسابيع في مبرر بدون دمار أو فادحة ألضرار األقل على منازل ثالثة
 

 اإلعالم وسائل منع واصلت اللبنانية السلطات أن إال أسابيع، ثالثة قبل البارد نهر إلى بالعودة السكان من األولى للدفعة -السماح وبرغم
 على المصداقية تضفي هاأن يبدو التي الصور بعض التُقطت ذلك، وبرغم. المخيم إلى التصوير أجهزة بإدخال تسمح ولم الدخول من اإلخبارية

 العفو منظمة تساءلت السنيورة، الوزراء رئيس إلى بها بعثت التي الرسالة وفي. القتال انتهاء منذ حدثت التي والتخريب النهب عمليات أخبار
 من المخاوف إثارة إلى يتؤد قد المفروضة القيود أن إلى مشيرة اآلخرين، المستقلين والمراقبين اإلعالم وسائل دخول منع أسباب عن الدولية
 .المخيم على سيطرته الجيش بسط أن منذ وقعت التي والتخريب والسلب النهب عمليات أخبار صحة

 
 غالبا   الرجال، السيما ضدهم، انتهاكات وارتكاب الفلسطينيين مضايقة مزاعم في تحقيق إجراء على الحكومة الدولية العفو منظمة حثت كذلك

 بعثت رسالة في األنباء هذه إزاء قلقها عن سابقا   أعربت قد المنظمة وكانت. البارد نهر محيط في الجيش أقامها التي فتيشالت نقاط عند بإيقافهم
 الفلسطينيون الرجال يظل المعلومات، آخر وبحسب. رد أي تتلق لم لكنها ،2007 حزيران/يونيو في المر إلياس الدفاع وزير إلى بها

 تلقت خطورة، األكثر الحاالت وفي. الضرب مثل جسدية، معاملة سوء أو – الجنود أحذية لعق على إرغامهم ثلم – مهينة لمعاملة يتعرضون
 مركز في احتجازهم أثناء للتعذيب تعرضوا فلسطينيين رجال ثالثة أن إلى أشارت معلومات األول تشرين/أكتوبر في الدولية العفو منظمة

 تحقيق فتح على اللبنانية الحكومة الدولية العفو منظمة حثت وقد. بيـروت من شرق الى الواقعة رزةالي في الدفاع  لوزارة التابع االعتقال
 الالجئين إذالل مزاعم وفي البارد نهر على سيطرته الجيش استعادة منذ حدثت التي والتخريب والنهب السلب عمليات أنباء في ومستقل عاجل

 يتحملون أنهم يتبين مسؤولين أو جنود أي محاسبة إلى المنظمة ودعت. اللبناني الجيش جنود ديأي على ضدهم انتهاكات وارتكاب الفلسطينيين
 .خسائر تكبدوا الذين إلى تعويضات دفع وإلى ذلك مسؤولية


