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 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
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 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

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

مرسوم رقم ١١٦٥٧

 كان مخيم نهر البارد نموذًجا ملا يمكن أن يكونه مخيم فلسطيين يف لبنان، إذ
 إنّه جمع بني الوضع العمراين الجيد نسبيüا وازدهار النشاط االقتصادي

 واالنفتاح على املحيط الذي أّدى إىل خلق طبقة متوسطة وتحقيق يشء من
 االستقرار. أنهت هذه الحالة معارك الجيش اللبناين مع تنظيم فتح اإلسالم
 عام ٢٠٠٧ اليت نتج عنها، إىل جانب التدمري، وضع املخيم تحت حصار خانق

ية فيه وامتناع ساكين املناطق املحيطة عن  أّدى إىل رضب األسواق التجار
يرة أمنية، حيث كان دور يارته. كما حولت السيطرة األمنية املخيم إىل جز  ز

الجيش اللبناين محوري يف عملية إعادة اإلعمار

 مراقبة �لصحف ووكاالت
 �ألخبار �لعائدة ألنباء
فلسطني واجليش
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 الزتمت الحكومة اللبنانية واملجتمع
 الدويل بإعادة بناء املخيم املدمر

 بقيادة األونروا

مؤمتر فيينا

مؤمتر فيينا

 �خلروج بوثيقة تّفصل
 �لشكل �لذي سيكون عليه
 �لمخيم كـ "خميم منوذجي"
بغياب �لمجتمع �لمحيل

مؤمتر فيينا

 وضع �لمخطط �لتوجهيي
 لمخيم هنر �لبارد �لقديم

مرسوم رقم ٢٤٩٧

 �عتبار أشغال إعادة إعمار
 خميم هنر �لبارد من �لمنافع

�لعامة

مرسوم رقم ١٢٨٥

 فرض رشوط عىل عقارات
خمصصة لبناء جممع �الونروا

يادة االستثمار، تغيري رشوط   ز
 الرتاجعات وعدد الطوابق ومنع إقامة

طوابق سفلية

مرسوم رقم ٣٧٤٢

مرسوم رقم ٧٩٦٦

 تصديق تعديل �ستمالك
 مرشوع إعادة إعمار خميم

هنر �لبارد �لقديم

تّوسع مخيم نهر البارد خارج حدوده الرسمية، ١٩٦٨-١٩٩٤

تدمري مخيم نهر البارد، ٢٠٠٧

خريطة للمعامل األمنية والقواعد العسكرية يف مخيم نهر البارد، ٢٠٠٩

 جدول زمين للمخيمات الفلسطينية يف لبنان

 مرحلة �لقمع والهتميش
١٩٤٨-١٩٦٩))

 مرحلة �الخنراط �لسيايس
١٩٦٩-١٩٨٢))

(مرحلة �الحناسر (١٩٨٢-١٩٩٢

 مرحلة �إلهمال �لمتعمد
١٩٩٢-٢٠١١))

 �لمهشد �حلايل
(٢٠١١ - حىت �آلن)
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 �زدياد �لكثافة �لسكانية
يف �لمخيم

 تفاقم الحاجة إىل وحداٍت 
سكنيٍة جديدة

 توسع �لمخيم خارج
حدوده �لرسمية

 تحّول استخدام األرايض املحيطة 
 عضوًيا من الزراعة إىل السكن عرب

 القنوات غري الرسمية وُعرفت باملخيم
الجديد

 ضغوط إلناشء مركز
 للرشطة داخل �لمخيم

�لقديم

مرسوم رقم ٢١٤٧

إناشء خميم هنر �لبارد
 أنشأت عصبة جمعيات الصليب

 األحمر مخيم نهر البارد إليواء
 الالجئني الفلسطينيني من منطقة

 بحرية الحولة

 بدأت �ألونروا بتقديم
خدماهتا يف �لمخيم

حصار �لمخيمات
 معارك بني حركة أمل، الجيش

 السوري واللبناين وبعض
الفصائل الفلسطينية ضد قوات

فتح وحركة املرابطون

 إلغاء نظام �لتصارحي
للدخول إىل خميم هنر �لبارد

توقف برناجم طوارئ �ألونروا
 نقص حاد بالتمويل واشرتاط املانحني

 تقديم الخدمات للرشيحة األشد
حاجة

 �ستكمال بناء أربع رزم من 
أصل مثان

 قرار �ألونروا ختفيض
خدماهتا يف خميم هنر �لبارد

١٩٦٨

١٩٩٤

خميم هنر �لبارد

مخيم نهر البارد، ١٩٥٢

اهرتاء الشوادر اليت أعطيت لالجئني عند وصولهم، ١٩٦٥

مرسوم رقم ١٢١

 منع دخول جريدة
فلسطني إىل لبنان


