
 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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ية إزاء املخيمات  عينة عن املمارسات العسكر
الفلسطينية وسكانها

 منذ عام ١٩٥١ حىت يومنا هذا، وبالرغم من وجود نافذة نسبية من الحرية
 استفاد منها الالجئني الفلسطينيني بني عام ١٩٦٩ وعام ١٩٨٢ مع دخول

ير الفلسطيين إىل لبنان، قاربت الدولة اللبنانية املخيمات  منظمة التحر
 أمين وعسكري بحت. فقد حورصت املخيمات

ٍ
 الفلسطينية على أساس

 ضمن مساحة جغرافية محّددة، مل تتغّري يف الغالب منذ إنشائها، وُحّولت إىل
 جزر شبه معزولة عن محيطها، يسيطر الجيش على الحركة منها وإليها
 بطرق مختلفة، وتحدد مداخلها ومخارجها، وتملك الدولة القدرة على

 محارصتها والتحكم بشؤونها، بالرتافق مع بناء أسوار إسمنتية أو جدار عازل
 مطّعم بأبراج مراقبة حولها، إىل جانب املمارسات القمعية املختلفة اليت
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التدابري الكفيلة باملحافظة على األمن

 منع إدخال مواد �لبناء إىل
 خميمات �جلنوب

 إغالق املداخل ونصب حواجز 
 للجيش وإحالة من ُيدخل مواد بناء

إىل املحكمة العسكرية

مرسوم رقم ٦٥٤

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

�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

 إلغاء نظام �لتصارحي
للدخول إىل خميم هنر �لبارد

 إزالة خمالفات �لبناء عىل إثر
 بعض عمليات �لرتميم يف
 خميم ضبية من قبل قوى

 �ألمن �لداخيل

 دخول عدد من �لمطلوبني
إىل خميم عني �حللوة

 دخول عدد من �لمطلوبني
إىل خميم عني �حللوة

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

حصار خميم عني �حللوة
 تشييد جدار إسمنيت مرتفع 

وأبراج مراقبة على حدود املخيم

 ماسعي لبناء جدار حول
خميم �لرشيدية

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

 جولة جديدة من
 �الشتباكات يف خميم

عني �حللوة

 إزالة بسطات وعربات
 �لبيع من قبل خمابرات
 �جليش �للبناين يف خميم

هنر �لبارد

 مداهمة �لدرك لتجّمع
 �لشربحيا بعد رفض �ألهايل
�لتوقيع عىل إخالء منازلهم

 وضع باب حديدي عىل
 مدخل �حلسبة لمخيم

عني �حللوة

 تثبيت بلوكات �سمنتية
 بني خميم �لمية ومية وبلدة

�لمية ومية

 إزالة �لمظاهر �لعسكرية يف
خميم �لمية ومية

 تشديدات وعمليات تفتيش وتدقيق 
على مدخل املخيم

 حظر �لدخول واخلروج إىل
 خميم عني �حللوة خالل فرتة

�إلغالق بالبالد

٢٠١٤

 إغالق خط �لسكة٢٠١٨
 �لمؤدي إىل عني �حللوة

ببوابة حديدية

 تشديد �حلصار عىل خميم
عني �حللوة

 وضع بوابات إلكرتونية على 
مداخل املخيم تدقق باملارين

 �لتدقيق باشحنات
 �لنفايات �خلارجة من

خميم عني �حللوة

 متركز �جليش �للبناين عند
 مدخل خميم �لمية ومية
بتنسيق أمين فلسطيين

 توقيف سيارات حمّملة
 مبواد �لبناء عند مداخل

 خميم عني �حللوة رغم
حصولها عىل ترخيص

٢٠١٩

٢٠٢١

٢٠٢٢

مدخل مخيم عني الحلوة، ٢٠١٦

مرسوم رقم ٢٧٩٥، ١٩٥٩

ير الفلسطينية، ١٩٦٩ منظمة التحر

إغالق مداخل مخيم برج الشمايل بسواتر اسمنتية، ٢٠٢١

 وضع مزيد من �لمكعبات
 �السمنتية عىل مداخل

خميم برج �لشمايل

 فرض حصار عىل خميم
 برج �لرباجنة ومنع إدخال

مواد �لبناء

الجيش اللبناين يحظر الدخول والخروج إىل عني الحلوة، ٢٠٢١

 تهشد سبعة خميمات 
  فلسطينية حصارًا

أمنيًا

فرض قيود على حرية التنقل

 مداخل املخيمات محاطة بكتل
إسمنتية وأسالك شائكة

 نقاط تفتيش للجيش اللبناين على
تخوم املخيمات

 منع جتّول �لالجئني
 �لسوريني والفلسطينيني

 لمّدة يومني عىل إثر
 �النتخابات �لنيابية

 خمطط لبناء جدار حول
خميمي برج �لرباجنة واشتيال

جدار عازل مطّعم بأبراج مراقبة حول مخيم عني الحلوة، ٢٠١٨

 احتكار مواد البناء بعد السماح
 ألصحاب معامل اإلسمنت داخل
 املخيمات بإدخال كميات محدودة

منها

مخيم نهر البارد املدمر، ٢٠٠٨

 نصب �جليش �للبناين نقاط
 تفتيش عند مداخل خميم

هنر �لبارد وخمارجه

 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

 مراقبة �لصحف ووكاالت
 �ألخبار �لعائدة ألنباء
فلسطني واجليش


