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 مخيم عين الحلوة

 هل نحن أمام جدار فصل عنصري ثاٍن؟!! وهذه المرة في لبنان

 !!هل سنحذوا حذو زمالئنا في فلسطين باللجوء إلى القضاء؟
 2016-12-4بيروت في 

صال المحاصر أمخيم عين الحلوة ) سمنتي( مرتفع وأبراج مراقبة تفصلإشرع الجيش اللبناني مؤخرا ببناء جدار كونكريتي )
سالك الشائكة( من الجهة الغربية عن محيطه، وفي مرحلة سابقة كان قد تم رصف مكعبات إسمنتية اإلسمنتية واألبالمكعبات 

ربعة للمخيم، لتصبح شبيهة بالمعابر، بما يحيل المخيم المخصص وتحصين حواجز المداخل األ متالصقة من الجهة الشرقية،
إلى معتقل، شكالً  –ته عن كيلومتر مربع واحد ويأوي نحو ما يفوق السبعين ألف نسمة لالجئين الفلسطينيين والذي تقل مساح

 ومضموناً.

ً بالتبريرات التي تسربها )حقوق(إن المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان  ، تعتبر أن مجرد التفكير ببناء مثل هذا الجدار مقرونا
مم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق لمواثيق األ خرق واضح وفاضحالجهات األمنية اللبنانية، عبر وسائل اإلعالم، لبنائه، هي 

 عالن والعهدين( وكثير من االتفاقيات الدولية نذكر منها:)اإل اإلنسان

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

 شكال التمييز العنصريتفاقية الدولية للقضاء على جميع أاال 
 نيف الرابعة وخاصة لناحية حظر سياسة العقاب الجماعياتفاقية ج 

حماية حقوق اإلنسان لكيال يضطر المرء آخر األمر إلى التمرد على االستبداد إذ إنه "ولما كان من الضروري أن يتولى القانون 
من إمكانية خروج  و/أو حماية محيط المخيممن إمكانية تسلل "إرهابيين"  حماية المخيمبناء الجدار بذريعة فإن ، 1والظلم"

ً بحق نحو سبعين ألف إنسان"إرهابيين" من المخيم،  ، إجراء يتعارض مع القانون الدولي اإلنساني، وهو يُعدُّ عقاباً جماعيا
يحظر  1977. والبروتوكول اإلضافي الثاني لسنة يُعدُّ العقاب الجماعي جريمة حرب( 1949فبموجب اتفاقيات جنيف الرابعة )

دوليين عالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الكافة الحقوق المنصوص عليها في اإل، ويتعارض مع 2العقاب الجماعي صراحة
 ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. لحقووبالسياسية والمدنية الخاصين بـ: الحقوق ا

النسب المرتفعة للبطالة والفقر، والمشاكل الصحية التي يعاني منها ف من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، %60إذ أن 
تراجع خدمات األونروا، ليست مشكلة إنسانية فقط، بل نتيجة مباشرة وضاع المعيشية لقاطني المخيم في ظل بسبب األ الفلسطينيين

حقوق  من مجمل انتهاكات وا يعانونالزال نالذي ،عام 68للقيود التي تفرضها الدولة اللبنانية على الالجئين الفلسطينيين في لبنان منذ 
 االنسان السيما الحق في العمل.

ً لمخابرات الجيش اللبناني  والالفت في توقيت الشروع في بناء الجدار، في التوصل فرع الجنوب،  –أنه يأتي بعد ما اعتبر نجاحا
والتي ألغي العمل بها  !بموجب وثائق االتصال ولوائح االخضاع غير القانونيةإلى اتفاق مع قيادات المخيم، لتسليم بعض المطلوبين 

إعادة النظر في اإلجراءات المتعلقة بهذا بوكلف وزراء الداخلية والدفاع والعدل  20143/ 7/ 24بقرار الحكومة اللبنانية في 
ستثنوا من العفو العام الذي صدر بعد اتفاق إ، مثلما ستثناء الالجئين الفلسطينيينإجراءات اإل الموضوع، إال أنه من الواضح في

 عملية تمييز عنصري واضحة. وحتى صدور العفو، في  1975الطائف عن الجرائم الفردية المرتكبة منذ بدء الحرب األهلية في 

إن إشادة المصادر الرسمية اللبنانية، عبر التسريبات الصحفية بهذه الخطوة، وتجاوب "المطلوبين" في مخيم عين الحلوة مع تفاهم 
وقيام أعداد كبيرة بتسليم أنفسهم، على الرغم من عدم قانونية اإلجراءات التي جعلت منهم  ،مخابرات الجيش اللبناني وقيادات المخيم

. إال أن ثّمة جهات أُخرى ال تريد للعملية أن للعصاة والمطلوبين مكان، يسقط أي ذريعة تصور المخيم على أنه أشخاصاً مطلوبين
عبر تسريبات  سيقتمن بين الذرائع التي فالقرن العشرين، تتطور وتريح المخيم من الضغط المتواصل منذ مطلع تسعينيات 

 إعالمية، تداعيات اعتقال عماد ياسين، الذي وصف بأنه أمير تنظيم "داعش" في عين الحلوة.

ً لكن  ينتهك حقوق هؤالء السكان وينتهك القانون الدولي والقانون  أخذ المخيم وسكانه رهينة تداعيات هذا األمر يعد عقاباً جماعيا
ل عليه4وإن تبرير المصادر األمنية اللبنانية بناء الجدار بدواع أمنيةالدولي لحقوق اإلنسان،  ، إذا ما أخذنا بعين ، يسقط وال يُعوَّ

غير القانونية(، وسهولة اعتقال عماد ياسين االعتبار تجاوب عدد كبير من "المطلوبين" بموجب وثائق االتصال ولوائح اإلخضاع )
 وعدم حدوث أي تداعيات أمنية بعد عملية االعتقال وحتى الساعة.

http://www.palhumanrights.org/
mailto:phro@palhumanrights.org
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اعتماد األمن اإلنساني إلى جانب األمن اإلجرائي إن المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان، لطالما دعت، وتواصل الدعوة، إلى 
 5، ومحاصرة كل مظاهر وظواهر التطرف والخروج على القوانين.إلى سلم اجتماعي المشروط بأن يكون تنفيذه عادالً للوصول

، وهو معلم في مجال األمن اإلنساني، أن 6، تقرير التنمية البشرية1994وفي هذا السياق يؤكد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لسنة 
. إن كل ضل طريق لمعالجة مشكلة انعدام األمنتأمين "التحرر من الفاقة" و"التحرر من الخوف" لجميع األشخاص هو أف

تشير إلى أن نسبة البطالة والفقر في األبحاث والدراسات التي صدرت عن البيئات االقتصادية واالجتماعية في مخيم عين الحلوة 
 7مخيم عين الحلوة في أعلى مستوياتها، وكذلك الشعور بالخوف وعدم األمان وغياب األمل بالمستقبل.

/ 4، كانت قد نشرت في محكمة العدل الدولية، وتأكيداً على عدم شرعية بناء الجدران حول السكان المدنيينومن نافل القول، أن 
/ 12/ 3تلبية لطلب الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  ،جدار العزل اإلسرائيلي ،، رأياً استشارياً حول قضية قانونية2004/ 7

 .8دار ودعت إلى تفكيكه فوراً ، بعدم شرعية الج2003

ً وفيما تحدثت وسائل إعالم عن تجميد بناء الجدار  ، لما فيه من انتهاكات للقانون فإن "حقوق" تدعو إلى إلغاء المشروع إلغاء تاما
 الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وما يستتبعه من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية سلبية.

تربأ "حقوق" بأن تقدم السلطات األمنية اللبنانية على اتخاذ إجراء مماثل لما تقوم به إسرائيل من عمليات عزل وتقييد كما 
عاماً  68، ثبت عقمه عبر الكف عن التعامل مع ملف الالجئين الفلسطينيين كملف أمني، وتدعوها إلى للحريات ضد الفلسطينيين

ومقاربة ملف اللجوء بل أسهم في اندالع أعمال عنف ونشوء مشاعر كراهية وعنصرية،  من زمن اللجوء الفلسطيني في لبنان،
، بما ينهي أي إمكانية لنشوء تطرف في المناطق التي يسكنها اقتصادية –اجتماعية  –الفلسطيني إلى لبنان مقاربة إنسانية 

حصين ذاتها أمام كل احتماالت االستغالل من تووتمكن هذه األقلية القومية المهّمشة، من النهوض الالجئون الفلسطينيون، 
 .واالستعمال

في مجمل ما ورد في  تقيٌم "حقوق" عاليا موقف رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنةوفي هذا السياق  
ئين الفلسطينيين النازف في ، وقد وضع يده على جرح الالجورقة بعنوان "عين الحلوة وغياب الحلول الناجعة"موقفه الوارد في 

التأكيد أن الخطر ليس فيما تم تداوله في وسائل التواصل االجتماعي من مقارنة لهذا الجدار بجدار الفصل العنصري في لبنان، مع 
بالقدر نفسه ن إن الفلسطينيين مسؤولي . وتتوافق "حقوق" مع معاليه في الرأي القائلفلسطين المحتلة، بل الخطر في فكرة البناء نفسها

اني وليس العقاب الجماعي لعشرات نسالحل أوال وأخيرا هو األمن اإلأن مع التشديد مجددا على  ،عن حماية أمن المخيم وسكانه
، وكأننا في كانتونات عزل المصابين بالجذام والطاعون في القرون الف الالجئين بسبب أفراد مطلوبين ال يتعدى عددهم العشراتآ

 الوسطى.
 

                                                           

  /http://www.un.org/ar/documents/udhr. 3ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الفقرة  1 

 .1977 جنيف، اتفاقيات إلى اإلضافي الثاني( البروتوكول) ( في الملحق4) 10( و1) 10المادة  2 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm  

  http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=5764انظر/ ي الرابط اإللكتروني:  3 

  akhbar.com/node/268541-http://www.alانظر/ ي، "األخبار"، في الرابط اإللكتروني التالي:  4 

 اعتقد ان تقرير المنظمة عن نهر البارد يتضمن موقفا للمنظمة بشأن األمن اإلنساني، وبالتالي يجب اضافته كمصدر هنا 5 

  un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14.pdfhttp://www.انظر/ ي، الرابط اإللكتروني التالي:  6 

، التي أصدرتها األونروا والجامعة 2015 لبنان في الفلسطينيين لاّلجئين واالجتماعية االقتصادية الحالة عن انظر/ ي، خصوصاً، الدراسة 7 

ورؤية مستقبلية للجنة  نفلسطينييال الالجئيننحو سياسة وطنية موحدة حول ( "LPDCاألميركية، وتقرير لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني )

http://www.unrwa.org/resources/reports/survey-"، في الرابطين اإللكترونيين التاليين: الحوار اللبناني الفلسطيني

lebanon-refugees-palestine-atusst-economic  

 نص رأي محكمة العدل الدولية كما ورد في وكالة "وفا" اإلخبارية الرسمية الفلسطينية في الرابط اإللكتروني التالي:  8 

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4110  
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