
 تمزيت بداية هذه املرحلة برتحيب لبناين رسمي
 وشعيب باللجوء الفلسطيين. رسعان ما تحول هذا
 الرتحيب إىل شعور بالقلق حول بقاء الالجئني
 الفلسطينيني يف لبنان، وكانت السلطات اللبنانية
 تخىش النتائج السياسية واألمنية واالقتصادية
 للقضية الفلسطينية، ما دفعها إىل التعاطي األمين
 مع املخيمات، حيث باتت األجهزة األمنية هي
 املكّلفة بمتابعة قضية الالجئني وأصبحت هذه
 األجهزة تفرض الرقابة على املخيمات وُتعىن برصد
 األنشطة السياسية. توالت بعدها اإلجراءات اليت
 ضّيقت على الالجئني واتخذت محاوالت تنظيم
 الوجود الفلسطيين وضبطه طابع القمع
 والتهميش. وقد كان لكّل هذا انعكاس مبارش على
 الواقع العمراين للمخيمات والتجمعات
الفلسطينية. انتهت هذه املرحلة بما سمي
 بـ "انتفاضة املخيمات" ضد إجراءات القمع 
 العسكري اليت فرضها جهاز أمن تابع للجيش
 اللبناين وضد تدهور الواقع العمراين داخل
املخيمات، وبتوقيع اتفاقية القاهرة

 يف هذه املرحلة، تغّري الواقع املذري الذي كان
 مفروضاً على الفلسطينيني واستطاعوا التمّتع
 بهامش نسيب من الحرية. فمع تزايد قّوة منظمة
ير الفلسطينية يف لبنان، ُعقدت اتفاقية  التحر
 القاهرة، وصارت بموجبها إدارة املخيمات ذاتية يف
 يد املنظمة، بعد سنوات من سيطرة املكتب الثاين
 التابع ملخابرات الجيش عليها وممارساته القمعية
 تجاه سكانها. بالرغم من أن االتفاقية كانت يف
 جوهرها اتفاقية أمنية - عسكرية، لكنها وّفرت
 للفلسطينيني أيضاً حرية ممارسة النشاط
 السيايس والتنظيمي. بالتايل، تمّتع الالجئني
 الفلسطينيني، بحكم األمر الواقع، بطيف أوسع
 من الحقوق االجتماعية واالقتصادية. لكن مل تكن
 هذه الحقبة، حقبة ازدهار وحسب، فقد شهدت
 اندالع الحرب األهلية وتدمري كامل لعدد من
 املخيمات وحركة نزوح واسعة بني املخيمات. انتهت
 هذه املرحلة بشن العدو اإلرسائيلي أّول عدوان
ير  كبري له يف الجنوب، ما أجرب منظمة التحر
 الفلسطينية وغريها من الفصائل على مغادرة
املنطقة

 على إثر اللجوء السوري إىل لبنان، إنصّب تركزي
 السلطات اللبنانية، كما واملنظمات الدولية على
 هذه األزمة املستجدة وترافق كّل ذلك مع
 تقليصات مستمرّة يف الخدمات األساسية اليت
 تقّدمها األونروا. فقد تنامت الكثافة السكانية
 ملحوظ، بعد أن استقبلت املخيمات املكتظة

ٍ
 بشكل

يا  اساساً، أعداداً من الالجئني من فلسطينيي سور
 ومن السوريني، وتنامى معها الطلب على
 مساحات جديدة للسكن، يف ظّل استمرار الحظر
 الذي فرضه الجيش اللبناين على دخول مواد
 البناء إىل املخيمات. مع هذا، مل تمتنع السلطات
 اللبنانية من تشديد قبضتها على املخيمات
 وتشييد جدران إسمنتية مرتفعة وتركيب بوابات
 إلكرتونية على مداخل بعضها، حيث تشهد سبعة
 مخيمات فلسطينية حالياً، حصاراً أمنياً وتقييداً
ية التنقل. اجتمعت هذه الظروف معاً، إىل  على حر
 جانب سنني من التهميش واإلهمال، وكان لها
 تجلّياٍت سلبية ملحوظة على الواقع العمراين
والبييئ يف املخيمات والتجمعات الفلسطينية

 شهدت هذه املرحلة تراجعاً ملحوظاً يف الحقوق
ياتهم بعد  املمنوحة للفلسطينيني، وتقويضاً لحر
 نهاية الحرب األهلية. فقد قابل مساعي منظمة
ير الفلسطينية لتحسني أوضاع  التحر
 الفلسطينيني، من خالل الحوار القائم بينها وبني
 الدولة اللبنانية، غياب إرادة سياسية عند الطرف
 اللبناين ملعالجة امللف. ال بل أصدرت الدولة
 اللبنانية سلسلة من القوانني واملراسيم اليت أّدت
 إىل فرض قيود أقىس على حقوق الفلسطينيني يف
 السكن والعمل والتملّك. كما دفعت بعض
 األحداث األمنية، خصوصاً حرب نهر البارد،
 الجيش اللبناين إىل تطويق أغلب املخيمات. فكانت
 النتيجة تدهوراً ملحوظاً يف األوضاع املعيشية
 للفلسطينيني، وتدهور يف البيئة العمرانية يف
 املخيمات بسبب هشاشة البىن التحتية وبفعل
 االكتظاظ السكاين املزتايد، والذي فاقم من حّدته
 الحظر الذي فرضه الجيش اللبناين على دخول
 مواد البناء الالزمة لتحسني رشوط املساكن أو
 توسيعها، ويف ظل حرمان الفلسطينيني من حّق
 التملك

ير   بدأت هذه املرحلة بخروج منظمة التحر
 الفلسطينية من لبنان إثر االجتياح اإلرسائيلي،
 فانهارت بالتايل مؤسسات املنظمة التشغيلية
 وتراجعت الخدمات اليت كانت توفرها، مما زاد من
 حدة األزمة املعيشية لسكان املخيمات، وحرمهم
 من جديد من بعض الحقوق اليت اكتسبوها
 سابقاً. وكان ذلك واضحاً خاصّة فيما يتعّلق بحّق
 العمل. تراجع نتيجًة لذلك الواقع العمراين والبييئ
 داخل املخيمات، ليبدأ بعدها اإلهمال املتعّمد لها
 ومعه محاولة محارصتها والسيطرة عليها مع
 نهاية الحرب األهلية، بالرغم من بقائها تحت إدارة
 الفلسطينيني دون أن تدخلها القوى األمنية
 اللبنانية. عملياً، سيطرت على املخيمات قوى

ٍ
 للنظام السوري وبني موال

ٍ
 منقسمة بني موال

ير. شهدت هذه املرحلة أيضاً أحداثاً  ملنظمة التحر
 مأسويًة طاولت أغلب املخيمات - بدايًة من مجزرة
 صربا وشاتيال حىت حصار املخيمات - والذي كانت
 نتيجتها تدمري أقسام واسعة من املخيمات وقتل
املئات من سكانها، وتهجري القسم اآلخر
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ظروف اإلنشاء وملحة تاريخية

 يقيم الالجئون الفلسطينيون يف لبنان يف ١٢ مخيم معرتف به من قبل
 األونروا (الرشيدية، برج الشمايل، البص، عني الحلوة، املية ومية، برج

 الرباجنة، شاتيال، مار الياس، ضبية، ويفل - الجليل، البداوي، ونهر البارد).
 استأجرتها األونروا ملدة ٩٩ عاماً

ٍ
 جميع هذه املخيمات مبنّية على أراض

 وملكية هذه األرايض هي إما عامة للدولة اللبنانية، وإما خاصة للعائالت
 واألفراد، وإما للوقف الديين، واإلقامة فيها متاحة للفلسطينيني

 والفلسطينيات وغريهم. فيما يقيم بقية الالجئني يف املدن والقرى اللبنانية،
 إضافة إىل تجمعات سكنية غري معرتف بها من قبل األونروا. من أهم هذه

 التجمعات اليت ال يشملها هذا البحث: املعشوق، جّل البحر، شربيحا،
ية، وادي  القاسمية، الربغلية، الواسطة، العيتانية، أبو األْسَود، عدلون، الغاز

ينة، الناعمة، سعدنايل، تعلبايا، وغريها الز

 إناشء إدارة شؤون
�لالجئني �لفلسطينيني
 إدارة  يف وزارة الداخلية من صالحيتها
االتصال باألونروا وتحديد أماكن املخيمات

 جلان خاصة بشؤون
�لالجئني �لفلسطينيني
 تشكيل لجان مركزية وإقليمية لالهتمام
 بالقادمني من فلسطني إىل لبنان، إحصائهم
وتأمني إيوائهم وإعانتهم

 إناشء �لهيئة �لعليا
 للشؤون �لفلسطينية
         هيئة ذات طابع سيايس - أمين
ير الخارجية واملغرتبني  تحت إرشاف وز

�تفاق بني لبنان واألونروا
 رفع مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه
الالجئني الفلسطينيني

�تفاق �لقاهرة
ير  إعطاء الرشعية لوجود منظمة التحر
الفلسطينية يف لبنان

 �نتقال منظمة �لتحرير �لفلسطينية
إىل جنوب لبنان

 مغادرة منظمة �لتحرير
 �لفلسطينية �جلنوب �للبناين
عىل إثر هجوم إرسائييل
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�غتيال �لرئيس رفيق �حلريري

 إناشء جلنة �حلوارقرار رقم ٨٩
 �للبناين �لفلسطيين
 لتحسني ظروف الالجئني
الفلسطينيني حّىت عودتهم إىل ديارهم

 إعادة فتح مكتب منظمة �لتحرير
�لفلسطينية يف لبنان

حرب متوز

مسرية ١٧ حزيران ٢٠١٠
مسرية تدعم حقوق الفلسطينيني يف لبنان
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٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٥
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�لثورة �لسورية

 مسرية �لعودة مبناسبة �لذكرى �لثالثة
والستني للنكبة

�خلطة �لوطنية حلقوق �إلناسن يف لبنان
 الحرتام حقوق اإلنسان لكافة املقيمني بما فيهم
الالجئني الفلسطينيني

 فلسطني "دولة غري عضو" يف
�ألمم �لمتحدة
 اعرتاف الدول العربية بهذا القرار بما يف ذلك
لبنان

 تقليصات يف �خلدمات �ألاسسية
 �ليت تقدمها �ألونروا  لالجئني
�لفلسطينيني

 مذكرة تفاهم بني �حلكومة
�للبنانية واحلكومة �لفلسطينية
 مرشوع تعداد عام للسكان واملساكن يف
املخيمات والتجمعات الفلسطينية

٢٠٢٢

 سمحت �لدولة �للبنانية لالجئني
 �لفلسطينيني وضع خيم يف

�لمناطق �ليت ُصنفت كمخيمات

 بدأت �ألونروا بتقديم �خليم والمؤن
 لالجئني �لفلسطينيني يف �لمخيمات.

 ُوزعت �خليم بناًء عىل عدد أفراد
 �لعائلة: شوادر ذات شكل هرمي
 "أبو جرس" لفرد واحد أو �ثنني،

 وشوادر "مجالون" للعائالت. فكانت
 �لمخيمات تتأّلف من جمموعة من

 �خليم تتوزع فيما بيهنا محامات
 مشرتكة (محام لكل مثانية بيوت عىل

 بعد مخسني مرتًا) ومراكز رئيسية
 لمياه �لرشب والغسيل يستفيد مهنا

مجيع �لالجئني

 �ختذت �لسلطات �للبنانية قرار
 بإجالء �لفلسطينيني �لقاطنني يف

 �لقرى �جلنوبية (تبنني والمنصوري
 والقليلة وبنت جبيل وغريها)

ونقلهم إىل خميمات

 مع �لوقت، قام �لالجئون
 �لفلسطينيون بتثبيت �لشوادر عرب
 بناء جدران من �لطني وتراب وذلك

 بعيدًا عن أعني رجال �ألمن
 �للبنانيني. وبعدما �هرتأت �لشوادر
 �ليت كانت تقتلعها �لرياح وخترتقها

 �ألمطار، بدأت �لدولة �للبنانية
 بالسماح بإناشء منازل صغرية
 جدراهنا من �لطني وسقفها من

 �لصفيح �لزينكو بعد �حلصول عىل
 موافقة إدارة شؤون �لالجئني

 �لفلسطينيني بالتعاون مع قوى �ألمن
 �لداخيل. ولم يكن باستطاعة �لالجئ
 �لفلسطيين توسعة مزنله أو ترميمه

 يف حال تعرضه ألي �هنيار دون
�حلصول عىل �لموافقة �لمذكورة

 ُأعيد خلط أوراق �لالجئني
 �لفلسطينيني، إذ تّم نقل أعداد

 مهنم إىل �لمخيمات �جلديدة �ليت
 تقع يف معظمها يف جوار �لمدن.

 هكذا ُنقل فلسطينيون من بريوت
 وجبل لبنان إىل خميم تل �لزعرت،

 وُنقل فلسطينيون من �لبقاع إىل
خميم �لرشيدية

 مع دخول منظمة �لتحرير �لفلسطيين إىل لبنان، لم يعد للسلطة �للبنانية سيطرة مبارشة عىل �لمخيمات،
 فاستفاد �لالجئون �لفلسطينيون من هامش من �حلرية وبدأوا بإناشء ماسكن إسمنتية، فربزت ظاهرة

�لطوابق �لمتعددة، كنتيجة حتمية لطول مدة �للجوء والزيادات �لسكانية �لكبرية

 حاولت �حلكومة �للبنانية إراسل
 بعض �لالجئني �لفلسطينيني إىل

 سوريا، ما أدى إىل إغالق �حلكومة
�لسورية للحدود

مخيم البص

 خميم �لبص يستقبل الجيئ 
فلسطني

 يقع مخيم البص على مدخل مدينة صور الشمايل
 يف جنوب لبنان. كانت الحكومة الفرنسية سمحت

 ببناء املخيم يف العام ١٩٣٩ لالجئني األرمن. بعد
 حوايل عقد، حرض الفلسطينيون من منطقة عكا

 والجليل ومن قرى ومدن شمال فلسطني إىل
البص، وتم ترحيل األرمن إىل منطقة أنجا

مخيم شاتيال

إناشء خميم اشتيال
 يقع مخيم شاتيال يف العاصمة بريوت رشيق املدينة
 الرياضية. وقد أنشأه الصليب األحمر الدويل، ثّم

 تولت األونروا املسؤولية فيه. كان عدد منازل املخيم
 يف بدايته ١٢ شادراً، وكان سكان املخيم من قرى

 لواء الجليل يف شمال فلسطني

مخيم عني الحلوة

إناشء خميم عني �حللوة
كرب املخيمات  يقع املخيم جنويب رشيق صيدا، وهو أ

 يف لبنان من حيث عدد السكان واملساحة. تأسس
 على أرض كانت أصًال معسكراً للجيش الربيطاين يف

 الحرب العاملية الثانية بمبادرة من الصليب األحمر
 الدويل. ثم انتقل اإلرشاف عليه إىل األونروا. معظم
 سكانه من ١٣ قرية فلسطينية تتوزع على أقضية

عكا والجليل والحولة

مخيم جرس الباشا

إناشء خميم جرس �لبااش
 يقع مخيم جرس الباشا رشيق بريوت بالقرب من

 مخيم تل الزعرت وهو أحد مخيمات الالجئني
 الفلسطينيني املدمرة يف لبنان. وقد كان أغلب

 سكانه من الفلسطينيني الذين تهجروا من حيفا
ويافا وعكا ذي أغلبية كاثوليكية

مخيم املية ومية

إناشء خميم �لمية ومية
 يقع مخيم املية ومية رشيق مدينة صيدا على تلة

 مرشفة عليها، وهو ُيعترب من املخيمات الصغرية يف
لبناًن

مخيم مار الياس

إناشء خميم مار �لياس
 يقع مخيم مار الياس جنوب غريب بريوت، وهو من

 املخيمات الصغرية يف لبنان. وقد أنشأته رهبانية دير
 مار الياس على أرض تعود ملكيتها لوقف الروم

 إلسكان الالجئني الفلسطينيني اليونانيني
 األرثدوكس القادمني من الجليل شمال فلسطني.

 سكن الالجئني بدايًة يف الدير، ومع بداية العام
 الدرايس، ُطلب منهم االنتقال إىل الحرش املجاور

لإلقامة يف الخيم

مخيم برج الشمايل

إناشء خميم برج �لشمايل
 بعد النكبة، اتجهت مجموعات كبرية من 

 الفلسطينيني إىل لبنان. اتخذ مسارهم اتجاه
 مدينة بنت جبيل، ثّم عنجر، بينما اتجهت
 مجموعات أهايل سهل الحولة إىل منطقة

 مرجعيون والخيام واستقرت هناك حىت عام ١٩٥٤،
 ليّتم نقلهم بأمر من الحكومة اللبنانية إىل مخيم

 البص، ثّم إىل ضواحي بلدة برج الشمايل على
 أرايض بور مغطاة بالصخور ونبات البالن والقندول.

 اعُتمد هذا املوقع من األونروا والحكومة اللبنانية
 كمخيم. ثّم رُحل إليه الالجئني من بلدة عنجر

 البقاعية عام ١٩٥٥، وكان قد سبقهم إليه أهايل
كرب  ديشوم والحسينية. املخيم هو اليوم ثاين أ

املخيمات يف جنوب لبنان، وملكية أراضيه خاصة

مخيم النبطية

إناشء خميم �لنبطية
 يقع مخيم النبطية يف جنوب لبنان على تلة 

 مرتفعة، وهو أحد مخيمات الالجئني الفلسطينيني
 املدمرة يف لبنان. كانت غالبية سكانه من منطقة

 الحولة يف فلسطني. وقد سكن هؤالء قبل
تأسيسه يف القرى الجنوبية

مخيم البداوي

إناشء خميم �لبداوي
 مخيم البداوي هو املخيم الثاين يف شمال لبنان،
 وقد أنشأته األونروا على مرتفع ُيطل على مدينة
 طرابلس. يحيط باملخيم تلة املنكوبني وتالل جبل

تربل

مخيم البداوي

 لجأ إىل مخيم البداوي الجئون من فلسطينيي
يا ومن السوريني سور

مخيم الضبية

 حصل ٤٠٪ من عائالت الالجئني يف مخيم الضبية
على الجنسية اللبنانية

مخيم البداوي

 استقبل مخيم البداوي أُوىل دفعات الزنوح من
 مخيمات تل الزعرت والنبطية وبريوت، وُبِنيت لهم

رين ى بحي املهج} منازل وبات الحي ُيسم}

مخيم الرشيدية

نت األوضاع املعيشية لسكان مخيم الرشيدية  تحس}
 وقد عمل سكانه بالزراعة يف األرايض األمريية

الجفتلك املحيطة باملخيم

مخيم عني الحلوة

 نزح إىل مخيم عني الحلوة أهايل مخيمي البداوي
ونهر البارد يف طرابلس

مخيم شاتيال

 عاد األهايل إىل مخيم شاتيال بعد قيام األونروا ببناء
 وترميم املنازل

مخيم مار الياس

 أقام الجئون آخرون يف مخيم مار الياس بعدما
تهجروا داخلياً خالل الحرب األهلية

مخيم مار الياس

 تأثر مخيم مار الياس بالحرب اليت فرضت على
 املخيمات حيث لجأت إليه مجموعة من السكان

 والقيادات السياسية، وشهد جراء ذلك حركة
 عمرانية واسعة. تمتع هذا املخيم بوضع خاص، إذ

 جرى نوع من التفاهم بني القوى السياسية
اللبنانية والفلسطينية على تجنبه

مخيم الرشيدية

 يف حصار املخيمات، صمد مخيم الرشيدية بسبب
بساتني الجفتلك

مخيم الرشيدية

تعرّض مخيم الرشيدية للهجمات اإلرسائيلية

مخيم شاتيال

جمزرة صربا واشتيال
 ارتكبت قوات الكتائب اللبنانية وجيش االحتالل

اإلرسائيلي مجزرة يف مخيم شاتيال

مخيم املية ومية

 تّم تدمري ١٥٪ من مساكن مخيم املية ومية إىل
يع التابع  جانب مدرسة وكالة األونروا ومركز التوز

لها على إثر مواجهة مع الجيش اللبناين

مخيم البداوي

 بعد أحداث نهر البارد، لجأ إىل مخيم البداوي
 نازحون من نهر البارد

مخيم الرشيدية القديم والجديد

 تعرضت منطقة صور إىل هزات أرضية متالحقة
 أثرت بشكل مبارش على العديد من مساكن مخيم

 الرشيدية القديم والجديد وسببت الكثري من
 التشققات والتصدع داخل األبنية، وبالتايل أصبح

 يف املخيم عدد كبري من املنازل غري صالحة للسكن أو
آيلة للسقوط

  مخيم شاتيال

 استقبل مخي}م شاتيال مجموعة كبرية من
يا الفلسطينيني، والسوريني القادمني من سور

 تراكم إهمال �لبيئة �لعمرانية يف
�لمخيمات �لفلسطينية

 تدهور البىن التحتية

تقّلص املساحات العامة

تكدس النفايات يف الشوارع

وحداٍت سكنية مهددة باالنهيار

مخيم املية ومية

 نزح إىل مخيم املية ومية بعض املهّجرين
يا الفلسطينيني من سور

مخيم املية ومية

 ُجرف نصف مخيم املية ومية على يد القوات
كرث من ثالثة آالف نسمة من أهله  اللبنانية، وُهّجر أ

 إىل املخيمات املجاورة

مخيم شاتيال

 توسع مخيم شاتيال وامتدت رقعته لتشمل الحي 
الغريب وبعض املناطق املالصقة له

مخيم نهر البارد

 بدأ توسع مخيم نهر البارد خارج حدوده الرسمية
 وتحّول استخدام األرايض املحيطة به عضوًيا من

 الزراعة إىل السكن عرب القنوات غري الرسمية
وُعرفت بـاملخيم الجديد

مخيم الرشيدية

تعرّض مخيم الرشيدية لهجمات إرسائيلية

مخيم ويفل - الجليل

اعتمدت تسمية مخيم الجليل ملخيم وفيل

مخيم مار الياس

 قدم إىل مخيم مار الياس الجئني من مخيم تل
 الزعرت ومخيم الرشيدية

مخيم برج الرباجنة

نزح إىل مخيم برج الرباجنة أهايل مخيم تل الزعرت

مخيم عني الحلوة

 وفدت إىل مخيم عني الحلوة مجموعة من
املهجرين من مخيم النبطية

مخيم ضبية

إناشء خميم ضبية
 مخيم ضبية هو من املخيمات الفلسطينية

 الصغرية، وهو املخيم الوحيد الذي بقي رشيق
 بريوت. معظم سكانه هم من املسيحيني

 الفلسطينيني الكاثوليك الذين قدموا من قرى
 الجليل. استقر هؤالء يف القرى الحدودية، قبل
يا، من ثم ترحيلهم إىل  نقلهم إىل حلب يف سور

 لبنان، إىل ثكنة عسكرية فرنسية يف منطقة
 الشويفات يف العام ١٩٥٢، قبل أن يستقروا يف نهاية
 املطاف وبعد التنسيق بني الرهبانية املارونية، البعثة

 البابوية واألونروا على أرض ملك الوقف املاروين.
 عاش الالجئون يف البدء يف "براكسات" بحمامات

 جماعية. وُتعترب املنازل اليت ُبنيت إليوائهم ملك
 الرهبانية املارونية بحيث ُيمنع على الالجئ

 الفلسطيين من أن يرمم أو يبين إال بعد طلب
اإلذن واملوافقة من الرهبانية

مخيم تل الزعرت

 نقل �لفلسطينيني من منطقة
 �لمسلخ رشق بريوت إىل خميم

تل �لزعرت
ي املخيم بـ"تل الزعرت" نسبة إىل قرية  ُسم<

 فلسطينية، ومل يكن من املخيمات املسجلة يف
 سجالت األونروا، على اعتبار أنه كان تجّمعاً

 فلسطينياً. طبيعة املكان الجغرافية يف منطقة
 صناعية تكرث فيها املصانع واملعامل، جعل من

 املخيم مكاناً لسكن اآلالف من العمال وعائالتهم
 سواًء من الفلسطينيني أو اللبنانيني أو من
الجنسيات األخرى، السيما بعد العام ١٩٦٨

مخيم الرشيدية الجديد

إناشء خميم �لرشيدية �جلديد
 قررت الحكومة اللبنانية إخالء ثكنة غورو يف بعلبك،
 فّتم بناء املخيم الجديد يف الرشيدية على مقربة من
 املخيم القديم. كان املخيم عبارة عن شبكة طرقات
 عمودية وأفقية، فيها وحدات سكنية بمساحة ٩٩

 مرت مربع ذو سقف منخفض. انتقل إليه سكان
 ثكنة غورو، باإلضافة إىل بعض الذين تركوا مخيم

ع القاسمية.  الرشيدية القديم ومخيم البص وتجم;
 مع الوقت، أغلبية العائالت هدمت هذه البيوت

وبنت بديًال عنها

مخيّّم برج الرباجنة

إناشء خميم برج �لرباجنة
 يقع مخيم برج الرباجنة يف الضاحية الجنوبية
 للعاصمة بريوت. وقد أنشأه اتحاد جمعيات

 الصليب األحمر إلقامة الالجئني من الجليل شمايل
 فلسطني. ظّل املخيم يشغل املساحة نفسها من
 األرض، علماً بأن هناك أجزاًء واسعة منه تنامت

 وتطورت بصورة ملحوظة وهو من املخيمات
الفلسطينية الكبرية يف لبنان

مخيم نهر البارد

إناشء خميم هنر �لبارد
كرب  يقع مخيم نهر البارد يف الشمال وهو من أ

 املخيمات الفلسطينية يف لبنان. تم تأسيسه من
 قبل عصبة جمعيات الصليب األحمر إليواء

 الالجئني الفلسطينيني من منطقة بحرية الحولة
 شمال فلسطني. تمّزي هذا املخيم بمحافظته على

 خصائص القرى الفلسطينية. كما تمّزي ببنية
 اقتصادية استطاعت تشكيل سوق تجاري يمّد

 رخيصة وصناعة محلية
ٍ
القرى املحيطة بسلع

مخيم ويفل - الجليل

إناشء خميم ويفل - �جلليل
 يقع مخيم ويفل على مدخل مدينة بعلبك الجنويب
 وكان يف األصل ثكنة عسكرية فرنسية تدعى ويفل.

وهو من املخيمات الفلسطينية الصغرية يف لبنان

مخيم الرشيدية القديم

 خميم �لرشيدية �لقديم يستقبل
الجيئ فلسطني

كرب  يقع مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور، وهو أ
 املخيمات الفلسطينية فيها. خالل سنوات االنتداب

 الفرنيس، أنشأت السلطات الفرنسية يف العام
 ١٩٣٦ مخيماً لالجئني األرمن (الرشيدية) على
 يف مدينة صور كانت قد وهبتها للوقف

ٍ
 أراض

 الكاثولييك. بعد حوايل عقد من وصول الالجئني
 األرمن، استقبل املخيم الالجئني الفلسطينيني.

 وبعد مرور حوايل العقد على مجىيء الفلسطينيني،
بدأ الالجئون األرمن بالرحيل

مخيّّم النبطية١٩٧٤

م �لنبطية تدمري خمّيّ
 بعدما تعرض املخيم للقصف بالطريان واملدفعية

 االرسائيلية عدة مرات، تّم تدمريه بالكامل و توزع
 أبناءه على عدة مناطق منها مخيم تل الزعرت،

 مخيم البداوي و مخيم عني الحلوة، عالوة على
منطقة شحيم وصيدا وبلدة النبطية

مخيم برج الرباجنة

 نزح إىل مخيم برج الرباجنة أهايل من مخيمات
الجنوب

مخيم الرشيدية

تعرّض مخيم الرشيدية للهجمات اإلرسائيلية

مخيم تل الزعرت وجرس الباشا١٩٧٦

 تدمري خميم تل �لزعرت وجرس
�لبااش

 بعد حصار استمر ٥٢ يوماً، تّم تدمري مخيم جرس
 الباشا وتل الزعرت من قبل الكتائب واملليشيات

 املتعاونة. بعد اتفاق الطائف، رفضت الدولة
 اللبنانية إعادة إعماره، كما رفضت عودة الالجئني

املهجرين إليه

مخيم الرشيدية١٩٧٧

 بدأ أول ظهور مسل}ح للفدائيني يف مخيم الرشيدية،
يخ بدأت القوات اإلرسائيلية بقصفه ومنذ ذلك التار

مخيم الضبية

 معارك بني أهل خميم �لضبية
وأحزاب �ليمني �للبنان

 ُدمر خالل هذه املعارك نصف مخيم الضبية، كما
تعرّض أهله للتهجري

اهرتاء الشوادر اليت أعطيت لالجئني عند وصولهم، ١٩٦٥

تثبيت الخيم عرب بناء جدران من طني وتراب، ١٩٦٥

تخطيط مخيم لالجئني الفلسطينني من أرشيف السجل املركزي لألونروا

 تأسيس �ألونروا كوكالة
تابعة لألمم �لمتحدة
 تأمني التعليم، الرعاية الصحية، اإلغاثة
 والخدمات االجتماعية لالجئني
وتحسني وضع املخيمات وبناها التحتية

إلغاء رضيبة فلسطني

مرسوم رقم ١٢١

 منع دخول جريدة
فلسطني إىل لبنان

 تنظيم وزارة �لداخلية مرسوم رقم ٤٠٨٢
والبلديات
 تعديل تسمية إدارة شؤون الالجئني
 الفلسطينيني ملديرية الشؤون
السياسية والالجئني

حصار �لمخيمات
 معارك بني حركة أمل، الجيش السوري

 واللبناين وبعض الفصائل الفلسطينية ضد
قوات فتح وحركة املرابطون

مخيم عني الحلوة

نزح إىل مخيم عني الحلوة أهايل مخيمات بريوت

مخيم برج الرباجنة

حورص مخيم برج الرباجنة من قبل حركة أمل

مخيم شاتيال

 هاجمت حركة أمل الفلسطينيني يف مخيم شاتيال،
فتّم تهجري أهايل املخيم

مخيم نهر البارد

خريط مخيم الرشيدية الجديد والقديم، بعد ١٩٦١

تدمري مخيم النبطية، ١٩٧٤

تدمري مخيم تل الزعرت، ١٩٧٥-١٩٧٦

مخيم الضبية، ٢٠١٦

مخيم لالجئني الفلسطينيني يف بريوت، ٢٠١٧

نشوء �لمخيمات
وتطورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 مراقبة �لصحف ووكاالت
 �ألخبار �لعائدة ألنباء
فلسطني واجليش


