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ترجمة: ن�ضرين نا�ضر.

رنا ح�سن

 مخيم نهر البارد بين

حاجَزي الأمن والقانون

المخيمات  و�سع  ب�ساأن  خال�سات  اإعماره  واإعادة  البارد  نهر  مخيم  دمار  عن  الدرا�سة  هذه  تقدم 

اللبنانية  ال�سيا�سة  اعتمدتها  التي  المقاربة  اأن  وُتظهر  اليوم،  لبنان  في  الفل�سطينية  والتجمعات 

الر�سمية في مخيم نهر البارد، في ''المخيم القديم'' وامتداده، �ستوؤدي اإلى احتمال ولدة نهج جديد 

مدججة  اأمنية  اإجراءات  يعتمد  لبنان،  في  الفل�سطينية  والتجمعات  المخيمات  مع  التعامل  في 

بقوانين تمييزية. وتتناول الدرا�سة الخلفية التاريخية لتطور امتداد مخيم نهر البارد، فت�سعه في 

يتمكن  حيث  الجنوب،  بالد  في  وخ�سو�سًا  الر�سمية''،  غير  بـ ''التجمعات  ُيعرف  ما  تطور  �سياق 

اأ�سا�سي بتكلفة قليلة. غير اأن دخول الدولة، في العقد الأخير، على خط  ال�سكان من حيازة ماأوى 

�ض اأمان ال�سكن في امتداد المخيم لالهتزاز، وزاد في ''الالر�سمية''، وذلك 
ّ
الإم�ساك بم�سير المخيم، عر

�سنة  ومواجهات  التملك،  من  الفل�سطينيين  منع  الذي   2001 �سنة  قانون  اأ�سا�سيتين:  محطتين  في 

2007 في مخيم نهر البارد.

يجب 
�أن ن�ضتمد من تجربة دمار مخيم نهر 

�لبارد و�إعادة �إعماره درو�ضًا كثيرة عن 

و�ضع �لمخيمات و�لتجمعات �لفل�ضطينية في لبنان 

�ليوم. ولي�س �لمق�ضود من هذ� �لكالم �أن مخيم نهر

�لبارد هو نموذج للمخيمات �لأُخرى ــ كما تّدعي 

�لحكومة �للبنانية منذ �نتهاء �لمو�جهات ــ و�إنما �أن 

�لمقاربة �لتي �عتمدتها �لحكومة و�لموؤ�ض�ضات 

�لأمنية �للبنانية في مخيم نهر �لبارد ربما توؤ�ّضر �إلى 

ولدة نهج جديد في �لتعامل مع �لمخيمات 

و�لتجمعات �لفل�ضطينية.

ومن �أجل ��ضتخال�س �لعبر �لممكنة من تجربة 

مخيم نهر �لبارد، فاإنه ل بد من �لتوقف عند تجربَتي 

�لمخيمين: �لقديم )نو�ة �لمخيم( و�لجديد )�متد�د 

�ء �آثار �لمو�جهات 
ّ
�لمخيم(. فقد عانى �لتجمعان جر

في �ضنة 2007 بطريقتين مختلفتين، كما �أن عملية 

�إعادة �إعمارهما تختلف باختالف خ�ضائ�ضهما 

�لقانونية و�ل�ضيا�ضية و�لمكانية. فتعاقب �لأحد�ث في 

�لمخيم �لقديم، من جهة، يك�ضف �ل�ضيا�ضات 

و�ل�ضتر�تيجيات �لأمنية �لجديدة �لتي تنوي 

�لحكومة �للبنانية تطبيقها في �لمخيمات 

ن تجربة �لمخيم 
ِّ
�لفل�ضطينية في لبنان، بينما ُتبي

�لجديد، من جهة �أُخرى، م�ضتوى �له�ضا�ضة �لمرتفع 

�ء 
ّ
�لذي تعانيه �لتجمعات �لفل�ضطينية، ول �ضيما جر

�لتد�عيات �لمترتبة على قانون �لملكية ل�ضنة 2001 
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�متد�د �لمخيم�لمخيم �لقديم

�لمخيم، ف�ضاًل عن �أنها ل ت�ضير �إلى وجود رو�بط بين 

�لمنطقتين. و�أعتبر �أن �لمنطقة في قيد �لدر��ضة ن�ضاأت 

كامتد�د مبا�ضر لمخيم نهر �لبارد، ولذلك �أ�ضميها 

�متد�د مخيم نهر �لبارد.

مخيم نهر �لبارد هو و�حد من 42 ''تجمعًا 

  وعبارة 
)1(

فل�ضطينيًا'' موزعًا في �لأر��ضي �للبنانية،

ع فل�ضطيني'' ُت�ضتخدم لالإ�ضارة �إلى �أي مجموعة 
ّ
''تجم

ب�ضرية ت�ضكن مكانًا محدد�ً، وت�ضم �أغلبية من 

عترف 
ُ
�لفل�ضطينيين، �أكانو� م�ضجلين �أم ل، �إّل �إنه ل ي

بها ر�ضميًا كمخيم تابع لوكالة �لأمم �لمتحدة لإغاثة 

وت�ضغيل �لالجئين �لفل�ضطينيين في �ل�ضرق �لأدنى 

)�لأونرو�(. ولهذه �لتجمعات حاجات هائلة على 

  ول 
)2(

�ل�ضعيد �لإن�ضاني وعلى م�ضتوى �لحماية،

�ضيما ب�ضبب عدم �ضمولها �ضمن نطاق �لتفوي�س 

�لممنوح لالأونرو�، وب�ضبب �لمرتبة �لمتدنية �لتي 

�لذي يمنع �لفل�ضطينيين من تمّلك �لعقار�ت في 

�لأر��ضي �للبنانية.

عرف �ليوم 
ُ
وتركز هذه �لدر��ضة على �لجزء �لذي ي

بـ ''�لمخيم �لجديد'' �أو ''�لمنطقة �لمحاذية''، وهذه 

�لم�ضطلحات �لم�ضتخَدمة لالإ�ضارة �إلى هذه �لمنطقة 

تحمل مدلولت �ضيا�ضية )�ضن�ضرح هذه �لنقطة لحقًا(. 

ي هذه �لمنطقة 
ّ
ولأغر��س هذه �لدر��ضة، �ضاأ�ضم

''�متد�د �لمخيم'' �آخذة في �لعتبار �أن �لتجمع غير 

�لر�ضمي )informal settlement(، و�لذي هو في قيد 

�لدر��ضة، ل يمكن �عتباره مخيمًا، نظر�ً �إلى �أن و�ضعه 

�لقانوني و�لمورفولوجيا �لمكانية فيه )�ضكل �لمكان 

وتطوره( يختلفان عن ت�ضنيف �لمخيمات في لبنان، 

كما �أنه ل يمكن �أي�ضًا ت�ضمية تلك �لمنطقة ''منطقة 

محاذية'' نظر�ً �إلى �أن كلمة ''محاذية'' تعني فقط 

�لجو�ر �لجغر�في، ول تفيد �ضمنًا باأي ��ضتمر�رية في 
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ُتعرف بـ ''فتح �لإ�ضالم'' �ضيطرت ع�ضكريًا على �أجز�ء 

قدَّر بـ 5449 
ُ
من �لمخيم �لذي كان ي�ضم �آنذ�ك، ما ي

عائلة من �لالجئين �لفل�ضطينيين �لذين كانو� 

يعي�ضون �ضمن حدود مخيم �لأونرو� �لأ�ضا�ضي 

)و��ضمه �لمتد�ول �لمخيم �لقديم(، و�متد�د�ته في 

�لمناطق �لمحاذية )و��ضمها �لمتد�ول �لمخيم �لجديد(. 

و�أ�ضفرت �لمعارك �لتي ��ضتمرت 105 �أيام عن مقتل 

ما ل يقل عن 428 �ضخ�ضًا، بينهم 166 ع�ضكريًا 

لبنانيًا و220 من مقاتلي ''فتح �لإ�ضالم'' وفق ما 

�أعلنته �ل�ضلطات �للبنانية، وما ل يقل عن 42 مدنيًا، 

ونزوح نحو 36.000 �ضخ�س من نهر �لبارد و�لقرى 

  و�ألحق �لقتال دمار�ً كاماًل بالمخيم 
)4(

�لمجاورة.

�لقديم، بينما تكبد �متد�د �لمخيم �أ�ضر�ر�ً و��ضعة 

�لنطاق، وتعر�ضت نحو 6000 وحدة �ضكنية 

وتجارية للدمار، �أو لحقت بها �أ�ضر�ر فادحة. وبعد 

نهاية �لقتال، �أُعلن مخيم نهر �لبارد و�متد�ده منطقة 

منع �ل�ضكان و�لزو�ر من �لدخول �إليها �إّل 
ُ
ع�ضكرية ي

بموجب �إذن ــ ت�ضريح دخول ــ يمنحه �لجي�س 

 على ��ضتن�ضابه �لمطلق )��ضُتثنيت 
ً
�للبناني بناء

موؤخر�ً �لن�ضاء و�لأطفال من هذ� �لت�ضريح، وذلك بعد 

نحو �أربعة �أعو�م من �نتهاء �لحرب(.

�ليوم، وبعد �أكثر من ثالثة �أعو�م على �نتهاء 

�لمو�جهات، �أعيد �إعمار �أقل من 20% من �لمباني 

�لمدمرة، وعاد 30% فقط من �ل�ضكان �إلى منازلهم، 

  وقد 
)5(

بينما ل يز�ل �لـ 70% �لمتبقون مهجرين.

و�فقت �لحكومة على �إطار عمل لإعادة �إعمار �لمخيم 

)�لقديم( �لذي يخ�ضع لإد�رة ''�لأونرو�''، و�لذي ي�ضمل 

قدَّر بـ 1700 مبنى، وقطعت مرحلة �لت�ضميم 
ُ
ما ي

�أكثر من ن�ضف �لم�ضافة تقريبًا، لكن لم يجر تاأمين 

�ضوى جزء من �لتمويل. وبد�أت �أعمال �إعادة �لإعمار 

في �لرزمة �لأولى من �لمخيم )�لقديم(، و�كتملت في 

40 وحدة فقط، بيد �أن �لو�ضع مختلف �إلى حد كبير 

�ضنَّف ر�ضميًا في عد�د 
ُ
في �متد�د �لمخيم �لذي ل ي

�لمخيمات �لفل�ضطينية، و�لذي يقع بالتالي خارج 

نطاق �ضالحيات ''�لأونرو�''. وقد خا�ضت مجموعة 

متنوعة وو��ضعة من �لفاعلين هناك مفاو�ضات في 

�لأعو�م �لأخيرة ب�ضاأن �لإطار �لموؤ�ض�ضاتي �لمحتمل 

تحتلها هذه �لتجمعات في �ضلم �أولويات �لمنظمات 

�ل�ضيا�ضية و�لأهلية. لكن �إلى جانب �لأو�ضاع 

�لمعي�ضية �ل�ضيئة وغياب �لخدمات، فاإن �ضكان 

�لتجمعات �لفل�ضطينية هم �أكثر عر�ضة ــ من �أبناء 

�ضعبهم في �لمخيمات ــ لقو�نين �لتهمي�س �لتي 

ت�ضتهدف �لالجئين �لفل�ضطينيين في لبنان. فبينما 

جرى تعليق �لعمل بهذه �لقو�نين د�خل حدود مخيم 

عتبر ''م�ضاحة خا�ضعة 
ُ
''�لأونرو�'' )�لذي ي

  ��ضتمر تطبيق هذه �لقو�نين على 
)3(

لال�ضتثناء''(،

�لتجمعات �لأُخرى. لكن في مخيم نهر �لبارد، وفي 

غيره من �لتجمعات، فاإن �لمنطقة تطورت ب�ضورة 

غير ر�ضمية باللتفاف على �لقو�نين و�لتنظيمات.

�إن در��ضة �متد�د �لمخيم، هي محاولة لفهم كيف 

ع فل�ضطيني في ظل �لقو�نين 
ّ
�أمكن تطور تجم

�لإق�ضائية. وهذه �لممار�ضة ل تقت�ضر على �لتجمعات 

�لفل�ضطينية فح�ضب، بل نجدها �أي�ضًا، في �أي منطقة 

غير محظية يعجز فيها �ل�ضكان عن �لو�ضول �إلى 

�ضوق �ل�ضكن �لنظامية، في�ضتحوذون على ماأوى لهم 

عبر �لتحايل على بع�س �أحكام �لتنظيم �لمدني �أو 

بع�س �لتنظيمات �لمتعلقة بالبناء �أو �لتملك. وتتميز 

ق�ضية �لتجمعات �لفل�ضطينية بطابع خا�س لأن 

�ل�ضبب ور�ء لجوء �ل�ضكان �إلى �لخيار غير �لر�ضمي هو 

حرمانهم من حق �لتملك. ومن �لأهمية بمكان في 

هذه �للحظة بالتحديد، �لتوقف عند �أو�ضاع هذه 

�لتجمعات في �ضوء �ضيا�ضة �إز�لة ''�لمخالفات'' �لتي 

قها لبنان موؤخر�ً. فنظر�ً �إلى �أن �لتجمعات 
ّ
يطب

�لفل�ضطينية �أكثر ه�ضا�ضة من �ضو�ها، كونها تفتقر �إلى 

�لدعم و�لحماية من �أحز�ب �ضيا�ضية نافذة، �أو من 

منظمات تابعة لالأمم �لمتحدة، فاإنها ت�ضكل هدفًا 

�ضهاًل لهذه �ل�ضيا�ضات.

مخيم نهر البارد

�س مخيم �لالجئين 
ّ
في �ضيف �ضنة 2007، تعر

في نهر �لبارد، وهو ثاني �أكبر مخيم فل�ضطيني في 

لبنان، لدمار و��ضع �لنطاق في �إثر مو�جهات عنيفة 

بين �لجي�س �للبناني ومجموعة �إ�ضالمية ر�ديكالية 



مجلة �لدر��ضات �لفل�ضطينية خريف 110882011

في �لو�قع �إلى تجمع كبير من �لم�ضاكن �لتي ي�ضتطيع 

ل �أ�ضعارها. ف�ضاًل عن ذلك، فاإن �ضل�ضلة 
ّ
�ل�ضكان تحم

من �لقو�نين و�لممار�ضات �لإق�ضائية فر�ضت قيود�ً 

على حقوق �لفل�ضطينيين في �لتملك في لبنان، ول 

�ضيما قانون �ضنة 2001 )�لرقم 296( �لذي منعهم 

�ضر�حة من �لتملك. وقد وّلدت هذه �لم�ضائل 

�لقانونية �لمتعددة م�ضكلة كبيرة بالن�ضبة �إلى �إعادة 

�إعمار �متد�د �لمخيم، وهي ت�ضّكل تهديد�ً للتطور 

�لم�ضتقبلي للتجمع.

ومن �أجل فهم مختلف �لأبعاد لمتد�د �لمخيم، 

ر هذ� �لتجمع، 
ّ
من �لمفيد �أن نتوقف عند كيفية تطو

هت تطوره. وفيما يلي 
ّ

و�لقو�عد و�لمعايير �لتي وج

�ضن�ضلط �ل�ضوء على تاريخ �لتمدين في هذ� �لتجمع، 

�لذي يمكن �أن ت�ضتند �إليه �إعادة �لإعمار في �متد�د 

�لمخيم، لكن من دون جدوى، �إذ �إن �لتو�ضل �إلى 

�إجماع يبدو �ضبه م�ضتحيل، ول �ضيما ب�ضبب 

�لتعقيد�ت �لقانونية: فمنذ �ضنة 2007، �ضّنفت 

�لحكومة �متد�د مخيم نهر �لبارد باأنه منطقة غير 

قانونية، وفر�ضت خ�ضوع �إعادة �لإعمار فيه لقانون 

�لتملك و�أحكام �لتنظيم �لمدني، م�ضتندة في ذلك �إلى 

و�قع �أن �متد�د �لمخيم �نطلق �إلى حد كبير من 

 informal( نموذج �لتجمعات غير �لر�ضمية

settlements(، متجاوز�ً حقوق �لتملك وقانوَني 

�لبناء و�لتنظيم �لمدني. وتعّد هذه �لأنظمة �إ�ضكالية 

كبيرة لأن �لمنطقة ُتعتبر و�جهة بحرية �ضياحية 

وزر�عية في نظر �لم�ضترعين، في حين �أنها تحولت 

�لدمار �لذي حل بمخيم نهر �لبارد و�متد�ده

الم�سدر: �لأونرو�
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م�ضاكن عليها. وفي �لحالتين، جرى فرز معظم 

�أر��ضي �متد�د مخيم نهر �لبارد بطريقة غير ر�ضمية.

و�لمق�ضود بالفرز غير �لر�ضمي هو �أن فرز 

�لأر��ضي لم يعمل على مر�عاة �أحكام �لتنظيم �لمدني 

ن في �ل�ضجل �لعقاري. 
َّ
دو

ُ
ق في �لمنطقة، ولم ي

َّ
�لمطب

مت �أر�س ما �إلى 40 قطعة 
ِّ
فعلى �ضبيل �لمثال، �إذ� ُق�ض

�ضغيرة، وبيع كل منها �إلى �أكثر من مالك فل�ضطيني 

و�حد، فاإن �لأر�س تظل م�ضجلة في �ل�ضجل �لعقاري 

على �أنها �أر�س و�حدة كبيرة يملكها �لمالك �للبناني 

�لأ�ضلي. و�ل�ضبب ور�ء فرز �لأر��ضي بطريقة غير 

ر�ضمية هو �أن �لتنظيم �لمدني في �لمنطقة �لمحيطة 

بمخيم نهر �لبارد ل ين�ضجم مع متطلبات �ل�ضكان 

وحاجاتهم، فاأغلبية �لأر��ضي �لتي تحيط بمخيم نهر 

�لبارد هي، في �لو�قع، عبارة عن م�ضاحات كبيرة 

، في حين �أن 
2
تتر�وح بين 5000 و20.000م

�ل�ضكان �لمحتملين كانو� يبحثون عن قطع �ضغيرة 

. وهكذ� وجب 
2
تتر�وح م�ضاحتها بين 100 و400م

فرز �لأر��ضي لبيعها ل�ضارين �أفر�د. بيد �أن متو�ضط 

 
2
�لم�ضاحة �لم�ضموح به عند فرز �لأر��ضي هو 1200م

تقريبًا لقطعة �لأر�س �لو�حدة، �لأمر �لذي ل يتالءم 

مع �لحاجة �إلى قطع �أر�س �ضغيرة. عالوة على ذلك، 

وفي حالة �لأر��ضي �لتي تزيد م�ضاحتها على 

، فاإن �لفرز �لقانوني يفر�س تخ�ضي�س 
2
10.000م

25% للمنفعة �لعامة، �أي لل�ضو�رع �لعري�ضة 

و�لم�ضاحات �لعامة. كما �أن عملية �لفرز �لقانوني 

وت�ضجيل �لأر��ضي مكلفة ويمكن �أن ت�ضتغرق �ضتة 

وعلى �أنماط ممار�ضات تطور �لأر��ضي �لتي كانت 

قائمة في �متد�د �لمخيم قبل مو�جهات �ضنة 2007.

التطور التاريخي لمتداد المخيم

قبل �لثمانينيات، كان مخيم نهر �لبارد محاطًا 

باأر��ٍس زر�عية كبيرة يملكها لبنانيون من �لقرى 

�لمجاورة، لكن مع تز�يد �لكثافة �ل�ضكانية في 

�لمخيم، وتدهور �أو�ضاعه �لمعي�ضية، بد�أت عائالت 

ن، ت�ضعى ل�ضر�ء 
ّ
قليلة كان و�ضعها �لقت�ضادي تح�ض

قطع �أر��ٍس �ضغيرة على مقربة من �لمخيم لبناء 

منازل عليها، من دون �أن تقطع �ضالتها بجماعتها 

في �لمخيم. وبد�أ �لطلب على �ضر�ء قطع �أر��ٍس في 

�لمناطق �لمحاذية للمخيم يرتفع، ودخل ��ضتخد�م 

�لأر��ضي في هذه �لمنطقة مرحلة �لنتقال �لعملي 

�ء 
ّ
من �لوجهة �لزر�عية �إلى �لوجهة �ل�ضكنية. وجر

ذلك، بد�أت قيمة �لأر��ضي ترتفع، �لأمر �لذي �ضّكل 

�إغر�ء لأ�ضحاب �لأر��ضي �للبنانيين �لذين �أقبلو� على 

بيع �أر��ضيهم ل�ضكان �لمخيم �لذين �أر�دو� �ضر�ء قطع 

دو� عليها بناء تقيم فيه �لعائلة 
ِّ
�ضي

ُ
�ضغيرة كي ي

عة. وفي بع�س �لحالت، باع �لماّلك 
َّ
�لمو�ض

�للبنانيون �أر��ضيهم لمتعهدين فل�ضطينيين عمدو� 

بدورهم �إلى فرز �لأر�س �إلى قطع �أ�ضغر يكون في 

م 
ّ
قدرة �ل�ضكان �ضر�وؤها، وفي حالت �أُخرى، ق�ض

�لماّلك �للبنانيون �أر��ضيهم �إلى قطع �ضغيرة 

وباعوها مبا�ضرة �إلى �ل�ضكان �لذين يريدون ت�ضييد 

�ضورة تاريخية �لُتقطت من �لجو في �ضنة 1968

الم�سدر: �لجي�س �للبناني

�ضورة تاريخية �لُتقطت من �لجو في �ضنة 1998

الم�سدر: �لجي�س �للبناني
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�للبنانيين هي 6%(. ف�ضاًل عن ذلك، فاإن �إجر�ء�ت 

  
)6(

�لت�ضجيل معقدة وكان يتعذر �أحيانًا �إتمامها،

لذلك، ونظر�ً �إلى �لتعقيد�ت و�لنفقات �لمترتبة على 

�آلية �لت�ضجيل ــ و�ل�ضعور �لعام باأن هذ� �لت�ضجيل ل 

ن بال�ضرورة �أمان �لأمالك ــ فاإن 90% تقريبًا 
ِّ
ح�ض

ُ
ي

من �ل�ضارين �لفل�ضطينيين لم ي�ضجلو� �أر��ضيهم في 

ل معظم عمليات �ضر�ء 
ِّ
ج

ُ
�ل�ضجل �لعقاري، و�إنما �ض

�لأر��ضي لدى �لكاتب �لعدل في �لمحلة بموجب 

وكالة غير قابلة للعزل. وحتى �ضنة 2001، فاإن هذه 

�لطريقة كانت هي �لأكثر �ضيوعًا لت�ضجيل �لأر��ضي 

في �متد�د �لمخيم. وفي �لو�قع، �عتبر عدد كبير من 

�ل�ضكان �لفل�ضطينيين �أن هذه �لوثيقة هي �إثبات كاٍف 

على ملكيتهم �لأر�س لأنها ت�ضتند �إلى م�ضتند قانوني 

�أ�ضهر، في حين �أنه يمكن �إتمام �لفرز غير �لر�ضمي في 

غ�ضون �ضهر �أو �ضهرين. ونتيجة ذلك، ُفرز ما يزيد 

على 95% من �لأر��ضي حول مخيم نهر �لبارد 

بطريقة غير ر�ضمية.

وكان �ل�ضيناريو �لأكثر �ضيوعًا لفرز �لأر��ضي 

وتمّلكها في �متد�د مخيم نهر �لبارد، هو على �ل�ضكل 

�لتالي: ي�ضتخدم مالك �أو متعهد �أر��س يملك قطعة 

اح �أر��ٍس لبنانيًا، 
ّ
�أر�س �أو �أر��ضي عدة متاخمة، م�ض

�أو فل�ضطينيًا من مخيم نهر �لبارد، ويكّلفه م�ضح 

قطعة �لأر�س وفرزها �إلى �أر��ٍس �ضغيرة تتر�وح 

، على �أن يترك 
2
م�ضاحتها عادة بين 100 و400م

ن�ضبة تتر�وح بين 10% و20% من �لأر�س لل�ضو�رع 

�لتي تندرج في �إطار ''�لمنفعة �لعامة''. ويخرج 

ن �ل�ضو�رع وقطع �لأر��ضي 
ِّ
اح بخريطة تبي

ّ
�لم�ض

�ل�ضغيرة، مع تعيين رقم وم�ضاحة محددة لكل قطعة 

�أر�س. و�لمتعهدون �أو ماّلك �لأر��ضي هم �لذين 

يقررون م�ضاحة قطعة �لأر�س وعر�س �ل�ضارع 

و�لن�ضبة �لمئوية �لمخ�ض�ضة للمنفعة �لعامة. وبعد 

ذلك، يبيع �لمتعهد �أو �لمالك �أو و�ضيط ي�ضتخدمانه 

قطع �لأر��ضي �ل�ضغيرة لل�ضكان �لأفر�د، وذلك بح�ضب 

اح، وهذه �لخريطة 
ّ
�لخريطة �لتي و�ضعها �لم�ض

ُت�ضتخدم كوثيقة ر�ضمية، �إذ ُترفق في حالت عدة 

بعقد �لبيع �لذي يت�ضمن �إ�ضارة و��ضحة �إليها. وعند 

ن �لخريطة توزيع 
َّ
بيع جميع قطع �لأر��ضي، ُت�ضم

مختلف �ل�ضارين على قطعة �لأر�س �لكبيرة، و�إلى 

جانب ��ضم كل و�حد منهم ح�ضته، و�لم�ضاحة 

�لمحددة لكل قطعة �أر�س، وتاريخ �إجر�ء �لمعامالت.

�إن �أغلبية �لأر��ضي �لتي تم �ضر�وؤها في �متد�د 

�لمخيم، وحتى تلك �لتي ��ضُتريت قبل �ضنة 2001، لم 

ل ر�ضميًا في �ل�ضجل �لعقاري. وفي �لو�قع، كان 
َّ
ُت�ضج

يحق للفل�ضطينيين تمّلك �لأر��ضي قبل �ضنة 2001، 

د من 
َّ
ق عليهم نوع مقي

ِّ
لكنهم �عُتبرو� �أجانب وُطب

�ضمح لهم بتمّلك م�ضاحة محدودة 
ُ
�لتملك. فقد كان ي

فقط، و�ل�ضر�ئب �لتي كانت ُتفر�س عليهم لت�ضجيل 

�لأر��ضي كانت �أعلى كثير�ً من تلك �لمفرو�ضة على 

�للبنانيين )كانت �ضريبة �لت�ضجيل �لمفرو�ضة على 

�لأجانب 16.7%، في حين �أن �ل�ضريبة على 

الخريطة رقم 1:

اح للفرز غير 
ّ
نموذج من �لخريطة �لتي ر�ضمها �لم�ض

�لر�ضمي لالأر�س

�لأر��ضي �لر�ضمية

تق�ضيمات �لأر��ضي
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حد كبير �إلى �لثقة، وكذلك �إلى �لرو�بط �لجتماعية 

و�ضالت �لقر�بة. وفي �لو�قع، فاإن �ل�ضكان كانو� 

يعرفون �أنه ل د�عي �إلى �للجوء �إلى �لمحاكم لت�ضوية 

�لنز�عات �لنا�ضئة عن ملكية �لأر��ضي، و�إنما يمكن 

حلها من خالل �لمفاو�ضات �لمحلية. و�أخير�ً، فاإن 

�لمتعهدين و�ل�ضكان في مخيم نهر �لبارد، وبغ�س 

�لنظر عن مدى ر�ضمية �لم�ضتند�ت، كانو�، في 

معظمهم، يعتبرون �أن ''كل �ضخ�س دفع ثمن �أر�ضه 

هو مالك، و�أن ل �أحد ي�ضتطيع �نتز�ع ملكيته منه''، 

كما يتردد في �أقو�لهم.

ول يعني هذ� �أن جميع �لماّلك في مخيم نهر 

�لبارد لم ي�ضجلو� �أر��ضيهم، و�أنهم �عتبرو� �أن �ضند�ت 

�لملكية �لقانونية لي�ضت �ضرورية، بل �إن تحليل 

ظهر �أن �تباع �لأ�ضول �لقانونية 
ُ
�لأنماط �لقائمة ي

كان مهمًا في حالة �لأمالك �لتي كانت ُتعّد ذ�ت 

مردود �قت�ضادي، �أي عندما ُت�ضترى �لأر�س بهدف 

�ل�ضتثمار، �أكان ذلك لت�ضييد مباٍن �ضكنية �أو وحد�ت 

�ضناعية �أو تجارية للتاأجير �أو �لبيع. ومن �لو��ضح 

�أن مو��ضفات �لفاعلين �لجتماعيين �لذين �ضجلو� 

�أر��ضيهم ب�ضورة قانونية كانت تختلف �أي�ضًا عن 

ا �أنهم كانو� �أكثر ثر�ء من 
ّ
�أولئك �لذين لم يفعلو�: فاإم

ا تربطهم عالقة وثيقة ب�ضخ�ضية لبنانية 
ّ
�لمعدل، و�إم

ما، �لأمر �لذي �أتاح لهم ت�ضجيل �لأر��ضي باأ�ضمائهم.

وباخت�ضار، فاإن �لممار�ضات غير �لر�ضمية �لتي 

تجاوزت �لتنظيمات �لقانونية �لر�ضمية هي �لتي 

طبعت �لطريقة �لتي تطور بها �متد�د مخيم نهر 

�لبارد. �إّل �إنه لم يتطور في غياب كامل للقو�نين، 

و�إنما على �لنقي�س، ن�ضاأ على مر �ل�ضنين، ''نظام 

  لتنظيم 
)8(

ترتيب'' و��ضح، كما ي�ضميه مكو�ضالن،

تطوير هذ� �لتجمع وهيكلته. وكانت هذه �لآلية �لتي 

��ضتندت �إلى معايير وتنظيمات ُطورت على �ضعيد 

محلي و�ضمت مزيجًا مهجنًا من �لممار�ضات 

�لر�ضمية وغير �لر�ضمية، تعمل، ب�ضورة عامة، 

بفاعلية في مرحلة ما قبل �لحرب، وتوفر لل�ضكان 

درجة عالية من �أمان �لحيازة، على �أر�س �لو�قع  

ن �لفقرة �أدناه، �هتزت 
ِّ
)de facto(، لكنها، وكما ُتبي

�إلى حد كبير بعد مو�جهات �ضنة 2007، و�ضارت 

فعلي وجرى �إبر�مها في موؤ�ض�ضة عامة. وبناء عليه، 

فاإنهم ر�أو� فيها �عتر�فًا �ضريحًا من �لدولة، و�عتبرو� 

�أنها ت�ضفي �ضرعية على ملكيتهم �لأر��ضي من دون 

��ضطر�رهم �إلى �لح�ضول على �ضند ملكية قانوني، 

و�أنها تف�ضح �لمجال �أمام ت�ضجيل �لأر�س في مرحلة 

لحقة. لكن، بعد �ضنة 2001، �أ�ضبح �لت�ضجيل 

�لر�ضمي م�ضتحياًلَ، ب�ضبب �لقانون رقم 296 �لذي 

ين�س على �لآتي: ''ل يجوز تمّلك �أي حق عيني من 

�أي نوع كان لأي �ضخ�س ل يحمل جن�ضية �ضادرة 

عن دولة معترف بها �أو لأي �ضخ�س �إذ� كان �لتملك 

يتعار�س مع �أحكام �لد�ضتور لجهة رف�س 

ِنع �لفل�ضطينيون �أي�ضًا 
ُ
  ونتيجة ذلك، م

)7(
�لتوطين.''

من ت�ضجيل �لأر�س بموجب وكالة بعد �ضنة 2001، 

و��ضُتبِدل هذ� �لإجر�ء بت�ضجيل عقد �لبيع لدى ''�للجنة 

�ل�ضعبية'' في �لمخيم. و�ضّكل هذ� �لنوع من �لت�ضجيل 

�أكثر خيار موثوق به لت�ضجيل �لمعامالت بعد �ضدور 

قانون �ضنة 2001، و�عُتبر بالتالي �لحل للم�ضكلة 

�لتي ت�ضبب بها �لقانون �لتمييزي.

وهكذ� فاإن �أغلبية �لماّلك في مخيم نهر �لبارد، 

ونتيجة �لت�ضجيل غير �لر�ضمي لالأر��ضي، �أكان ذلك 

بموجب وكالة �أم عقد م�ضجل لدى �للجنة �ل�ضعبية، ل 

تملك �ضند�ت ملكية كاملة، وملكيتها لالأر��ضي لي�ضت 

م�ضجلة في �ل�ضجل �لعقاري. وهذ� �لأمر يقودنا �إلى 

ن �لماّلك �لفل�ضطينيون 
ِّ
طرح �ل�ضوؤ�ل �لآتي: كيف يوؤم

على �أمالكهم؟ وفي �لو�قع، فاإن �لتق�ضي �لذي 

ظهر �أن �ضكان �متد�د �لمخيم لم يرو� في 
ُ
�أجريُته ي

معظم �لأحيان �أن ثمة �ضرورة للم�ضتند�ت �لقانونية، 

و�إنما ��ضتمدو� �أمان �لحيازة من م�ضادر �أُخرى، ول 

�ضيما عن طريق �لوثائق �لخطية مثل �لوكالة �لمبرمة 

لدى �لكاتب �لعدل، �أو �لعقد �لم�ضجل لدى �للجنة 

�ل�ضعبية، فقد �أ�ضفت هاتان �لوثيقتان �ضرعية على 

ملكية �لأر��ضي ب�ضورة موثوق بها، كما �أن �ضاكنيها 

��ضتمدو� �أمان �لحيازة من �لتنظيم �لجتماعي �لذي 

يوؤ�زر هذه �لممار�ضات في تطوير �لأر��ضي. و�أُن�ضئت 

على مر �ل�ضنين منظومة تطوير �لأر��ضي في �متد�د 

مخيم نهر �لبارد على يد فاعلين محليين هم على 

�ضلة وثيقة بالمجتمع �لمحلي هناك، و��ضتندت �إلى 
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�أكثر ه�ضا�ضة في مر�حل �لنز�ع مع �لدولة.

مواجهات �سنة 2007

�أحدثت مو�جهات �ضنة 2007 زلز�ًل في منطقة 

مخيم نهر �لبارد على م�ضتويين لهما عالقة 

باأو�ضـاع �ل�ضكن. ويتمثل �لم�ضتوى �لأول في �لأ�ضر�ر 

ر 
ِّ
�لمادية �لهائلة �لتي ت�ضبب بها �لقتال، �إذ ُدم

''�لمخيم �لقديم'' دمار�ً كبير�ً خالل �لمعارك �لتي 

��ضتمرت 105 �أيام، ولحقت �أ�ضر�ر كبيرة جد�ً 

ر 30% من �لمباني �ل�ضكنية 
ِّ
بامتد�ده، فقد ُدم

و�لتجارية، بينما �عُتبرت ن�ضبة 20% من �لمباني 

ا �لم�ضتوى �لثاني ــ وهو 
ّ
  �أم

)9(
�لأُخرى �آمنة جـزئـيًا.

مو�ضوع هذه �لفقرة ــ فيتمثل في �لتحول في 

�ل�ضيا�ضة �لعامة �لذي حدث بعد �لقتال، �إذ تاأثر �متد�د 

الخريطة رقم 2: ع�ضكرة مخيم نهر �لبارد

Kharita media الم�سدر: فريق

�لمخيم ب�ضدة ب�ضل�ضلة �لقر�ر�ت و�لتد�بير �لتي 

�تخذتها �لحكومة �للبنانية منذ �ضنة 2007.

حتى �ضنة 2007، كانت �لدولة �للبنانية تبّنت 

مقاربة تقوم، ب�ضورة عامة، على عدم �لتدخل في 

�متد�د �لمخيم، وهذه �لمقاربة ل تختلف كثير�ً عن 

قة ب�ضكل عام في لبنان، حيال 
َّ
�ل�ضيا�ضة �لعامة �لمطب

  
)10(

.)informal settlements( لتجمعات غير �لر�ضمية�

ومن خالل هذ� �لموقف، �ضاهمت �لحكومة في ت�ضهيل 

تطور منطقة �متد�د �لمخيم عن طريق �لقنو�ت غير 

�لر�ضمية لمعامالت �لأر��ضي وت�ضجيلها، لكن بعد 

مو�جهات �ضنة 2007، �أعلنت �لحكومة �للبنانية 

نيتها �لبدء بالتدخل في �ضبط �لأمن في �لتجمع 

و�إحكام قب�ضتها عليه. وت�ضمنت بيانات �لعديد من 

�لموؤ�ض�ضات �لعامة وت�ضريحات عدة �ضخ�ضيات 

تعبير�ً و��ضحًا عن هذ� �لتغيير في �لمقاربة؛ ففي 
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�لأر��ضي �للبنانية، وبالتالي، محاولة فر�س حكم 

�لدولة �للبنانية عليه. و�ضكلت هذه �ل�ضيا�ضة على 

�لأر�س �متد�د�ً للحملة �ل�ضيا�ضية �لتي ن�ضطت في 

�لأعو�م �لأخيرة، و�لتي تطالب بنزع �ل�ضالح 

�لفل�ضطيني خارج �لمخيمات، وهو ما �ضهدناه في 

�لإ�ضر�ر على ذلك في ''طاولة �لحو�ر'' �للبنانية من 

دون �إ�ضر�ك �لجانب �لفل�ضطيني في هذ� �لحو�ر 

�لمتعلق ب�ضوؤون تخ�ضه، بل �إن ما يجري في مخيم 

نهر �لبارد تعدى ما �تفقت عليه ''طاولة �لحو�ر'' 

�للبنانية ب�ضاأن نزع �ل�ضالح في �متد�د�ت �لمخيمات 

�لفل�ضطينية كي يجري تطبيق �ضيا�ضة �أحادية حتى 

د�خل �لمخيم �لقديم، و�لتعامل مع ذلك ك�ضيا�ضة 

�ضيتم تطبيقها د�خل �لمخيمات �لفل�ضطينية �لأُخرى، 

وهذ� بح�ضب �لن�س �لمقتب�س �أعاله.

وف�ضاًل عن ذلك، فاإن وز�رة �لد�خلية �للبنانية 

�أ�ضدرت في �ضباط/ فبر�ير 2010 قر�ر�ً منعت فيه 

�لموؤ�ض�ضات و�لجمعيات �لفل�ضطينية من �لعمل في 

�لمنطقة �لمحاذية من دون ح�ضولها على �لت�ضاريح 

�ل�ضرورية. وكان هذ� موؤ�ضر�ً �آخر �إلى رغبة �لدولة 

�للبنانية في فر�س �لقانون في �متد�د �لمخيم 

خا�ضة، وذلك عبر معاملته ــ �فتر��ضًا ــ كاأي �أر�س 

لبنانية �أُخرى، علمًا باأنه يجري �لتمييز �ضد 

�لفل�ضطيني في �لقو�نين، وهو تناق�س ل تريد �لدولة 

�للبنانية حله، و�إنما هي تفاقم هذ� �لتناق�س عبر 

�إجر�ء�تها �لأمنية �لتي يخ�ضع فيها �لفل�ضطيني 

لتمييز �أمني �إ�ضافي )فال نجد قرية لبنانية محاطة 

كليًا باأ�ضالك �ضائكة مثاًل(. وفيما عد� ذلك، فاإن نمط 

تطور �متد�د �لمخيم ل يختلف كثير�ً عن �أنماط تطور 

�لقرى �لمجاورة، �أو عدد كبير من �لمناطق �لريفية 

في لبنان، وكذلك �لعديد من �لتجمعات غير �لر�ضمية 

د�خل �لعا�ضمة وحولها.

�إذ�ً، فاإن �لحكومة تعاملت مع مخيم نهر �لبارد 

من خالل منظورين �ثنين: �لأمن و�لقانون، وهذ� 

�لنهج �ضرعان ما تج�ضد في �لتد�بير و�لإجر�ء�ت �لتي 

�تخذتها �لحكومة �ضد �لمخيم. فمن جهة، حاولت 

�لدولة �ل�ضيطرة على عملية �إعادة �إعماره ، وكذلك 

  
)12(

على �ضبط �لأمن فيه ونظام حكمه في �لم�ضتقبل.

ِقد لجمع 
ُ
�جتماع تح�ضيري لموؤتمر �لمانحين �لذي ع

�لأمو�ل لإعادة �إعمار �لمخيم و�إعادة تاأهيل محيطه، 

)11(
�أعلنت لجنة �لحو�ر �للبناني ــ �لفل�ضطيني ما يلي:

لقد تم �لتو�ضل �إلى �تفاق بين جميع �لأفرقاء 

�لمعنيين، بو�ضع مخيم نهر �لبارد تحت �ضيادة 

�لدولة �للبنانية. فالأول مرة منذ �أربعة عقود، 

�ضتمار�س �لحكومة �ضلطتها على مخيم فل�ضطيني، 

د �لطريق �أمام ب�ضط �ل�ضلطة على 
ّ
�لأمر �لذي يمه

مخيمات �لالجئين �لفل�ضطينيين �لأحد ع�ضر 

�لأُخرى، �إذ �إن �لحكومة تنوي تحويل برنامج 

��ضتنها�س و�إعادة �إعمار ]مخيم[ نهر �لبارد �إلى 

نموذج لباقي �لمخيمات.

وهكذ�، فاإن هذ� كان �إعالنًا من �لدولة �أنها �ضتب�ضط 

''�ضيادة �لدولة �للبنانية'' على �لمخيم و�متد�ده، و�أنها 

م�ضممة بالتالي على �إخ�ضاعه للقو�نين و�لتنظيمات 

�س �لالجئين عبر 
ِّ
�للبنانية، وهي قو�نين ُتهم

حرمانهم من حقوقهم �لأ�ضا�ضية، وبينها �لحق في 

�لتملك.

و�إلى جانب �لتغيير �لعام في �لتعامل �لر�ضمي مع 

منطقة مخيم نهر �لبارد باأكملها، فاإن �لخطاب �لعام 

�أَولى �متد�د �لمخيم ب�ضورة خا�ضة �أهمية كبيرة، �إذ 

كان هناك �إ�ضر�ر و��ضح من جانب موؤ�ض�ضات �لدولة 

على تاأكيد �أن هذ� �لمتد�د لي�س مخيمًا فل�ضطينيًا، 

و�إنما هو جزء من �لأر��ضي �للبنانية، و�أنه، بالتالي، 

تنطبق عليه قو�نين �لتنظيم �لمدني و�لبناء �لمرعية 

�لإجر�ء د�خل �لأر��ضي �للبنانية. وفي هذ� �ل�ضياق، 

ولل�ضبب نف�ضه، �أُولي �لم�ضطلح �لم�ضتخدم لالإ�ضارة 

�إلى �متد�د �لمخيم �أهمية كبيرة في �لخطاب �لعام. 

فبينما �أطلق �لجي�س عبارة ''�لمخيم �لجديد'' في بد�ية 

�لمو�جهات للتمييز بين مخيم �لأونرو� و�متد�د�ته، 

عادت �لموؤ�ض�ضة نف�ضها فرف�ضت �لم�ضطلح في وقت 

لحق، و�أ�ضدرت بيانًا حذرت فيه �لإعالم و�لمنظمات 

من ��ضتخد�م عبارة ''�لمخيم �لجديد''، وفر�ضت 

��ضتعمال ت�ضمية ''�لمنطقة �لمحاذية''. وتعك�س هذه 

�لأهمية �لمعطاة للم�ضطلح �إ�ضر�ر �لجي�س وموؤ�ض�ضات 

عامة �أُخرى على �عتبار �لمخيم �لجديد جزء�ً من 
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منطقة ''�لمخيم �لجديد''، تطرح تحديًا معقد�ً.

وتجدر �لإ�ضارة �إلى �أنه عندما ت�ضتعمل �لدولة 

عبارَتي ''غير نظامي'' )informal( �أو ''غير قانوني'' 

)illegal(، فاإنهما تحمالن مدلوًل مختلفًا عن ذ�ك 

�لذي يق�ضده �لباحثون و�لخبر�ء. فاألن دور�ند ــ 

 )illegality( ل�ضيرف يقول �إن م�ضطلح �لالقانونية

''يك�ضف لدى ��ضتخد�مه من جانب �ل�ضلطات �لحكومية 

  
)17(

ح �إلى تهديد.''
ّ
نية قمعية و��ضحة، �أو �أنه يلم

و�ضرعان ما �نك�ضفت هذه �لنية �لقمعية عندما �أعلنت 

عاد بناء �متد�د مخيم نهر �لبارد �إّل 
ُ
�لحكومة �أنه لن ي

بوجود ''�إطار قانوني'' لإعادة �إعماره. فبح�ضب 

�لحكومة �للبنانية، فاإن �لطابع غير �لقانوني لمتد�د 

ر ''من دون مر�عاة �آليات 
ِّ
�لمخيم يكمن في �أنه ُطو

تنظيم �لمناطق ]zoning[ �أو �لت�ضجيل �أو �لترخي�س، 

�أو �لتقيد بها''، وقد �عتبرت �لحكومة �أن من �ضاأن 

  بعبارة 
)18(

�لإطار �لقانوني ''حل هذه �لم�ضائل.''

�أُخرى، فاإن هذ� �لإطار من �ضاأنه �أن يقّدم حاًل لإعادة 

بناء �لهيكليات غير �لر�ضمية في �متد�د مخيم نهر 

�لبارد من خالل قنو�ت ر�ضمية، �أي عبر �لتقدم بطلب 

للح�ضول على رخ�ضة بناء، و�لتقيد بتنظيم �لأر��ضي 

  �لأمر �لذي يقت�ضي 
)19(

)zoning( وقو�نين �لبناء،

�إعادة �لنظر في �لإطار �لتنظيمي للمنطقة �لتي يقع 

  وم�ضاألة �لملكية تزيد �لأمور 
)20(

فيها �متد�د �لمخيم.

تعقيد�ً: فالحكومة �لتي تعي وجود ممار�ضات غير 

ر�ضمية في معامالت �لأر��ضي في مخيم نهر �لبارد، 

م�ضممة على عدم خلق �ضابقة قانونية عن طريق 

�لعتر�ف بالملكيات غير �لر�ضمية في �متد�د �لمخيم. 

ف�ضاًل عن ذلك، وبما �أن �لالجئين �لفل�ضطينيين 

منعون من �لتملك في لبنان، فاإن هذ� يعني �أنهم ل 
ُ
ي

ي�ضتطيعون ت�ضجيل �أمالكهم، ول يمكنهم بالتالي 

�لتقدم بطلب للح�ضول على رخ�ضة بناء. و��ضتناد�ً 

�إلى هذه �لتعقيد�ت، فاإن �لمفاو�ضات ب�ضاأن �إطار 

موؤ�ض�ضاتي محتمل لإعادة �لإعمار، لم ت�ضل �إلى 

ذكر �أن جهات لبنانية، و�أطر�فًا 
ُ
نتيجة بعد. وي

فل�ضطينية مخت�ضة بمو�ضوع �لإعمار، طالبت، 

�ضر�حة �أو �ضمنًا، بحل �لم�ضكلة عبر و�ضع ''��ضتثناء'' 

باعتبارها حالة طو�رئ لما بعد �لحرب.

وكما �أ�ضرنا �ضابقًا، فاإن �لمنطقة منذ �نتهاء �لمعارك 

�أُعلنت منطقة �أمنية، وهي ل تز�ل حتى �ليوم محاطة 

بالأ�ضالك �ل�ضائكة و�لجدر�ن �لأ�ضمنتية، و�لجي�س 

�للبناني يقيم حو�جز تفتي�س عند مد�خلها. عالوة 

على ذلك، فاإن �لمر�حل �لأولى من عملية �إعادة 

�لإعمار ك�ضفت �أن �لأمن هو �لهم �لأ�ضا�ضي لل�ضلطات 

�لعامة، فعلى �ضبيل �لمثال، كان �ل�ضغل �ل�ضاغل 

للجي�س هو �أن تتمكن �لدبابات من �لو�ضول �إلى 

�ضو�رع �لمخيم �لمعاد �إعماره، ولذلك فر�س �ضق 

طرقات و��ضعة، ومنع من بناء �ضرفات يتجاوز 

  كما �أن روؤية �لحكومة �إلى 
)13(

عر�ضها متر�ً و�حد�ً،

�لمخيم �لمعاد �إعماره ت�ضمنت مخطط حكم و��ضحًا 

ي�ضمل ''فر�س �لأمن و�ضيادة �لقانون في مخيم نهر 

�لبارد من خالل �لحفاظ على �لنظام في �لد�خل 

)14(
و�لجو�ر.''

ومن جهة �أُخرى، �عتبرت �لحكومة �أن �متد�د 

�لمخيم غير �ضرعي، وو�ضفته بـ ''�لتو�ضعات غير 

�لنظامية'' للمخيم، حيث يتم�ضك �ل�ضكان بـ ''�دعاء�ت 

ر�ضت هذه 
ُ
  وقد ع

)15(
�ضعيفة'' بحقهم في �أمالكهم.

�لنظرة بو�ضوح في �لوثيقة �لتي قدمتها �لحكومة في 

''موؤتمر �لدول �لمانحة ل�ضتنها�س و�إعادة �إعمار 

مخيم نهر �لبارد لالجئين �لفل�ضطينيين و�لمناطق 

�لمت�ضررة من �لمعارك في �ضمال لبنان''، في فيينا 

)16(
في حزير�ن/ يونيو 2008:

�إن �لعالقات �لتكافلية للتجمعات 

)Communities( �لتي تعي�س في ''�لمخيم �لجديد'' 

خلقت تو�سعات غير نظامية لمخيم نهر �لبارد. 

)...( فكثيرون من �ضكان �لمخيم �لذين �نتقلو� �إلى 

''�لمخيم �لجديد'' يتم�سكون بادعاء�ت �ضعيفة 

بحقهم في �لأر�س، وفي مر�فق �ضكنية، و�أ�ضول 

�جتماعية �أُخرى موجودة خارج حدود �أر��ضي 

�لمخيم. و�لقانون �للبناني منذ �ضنة 2001، يمنع 

�لالجئين �لفل�ضطينيين من �متالك �أر��ٍس �أو 

�نتقالها �إليهم بالور�ثة. و��ضتناد�ً �إلى هذه 

�لق�ضايا، فاإن �إعادة تاأهيل �لمر�فق �ل�ضكنية، 

و�لت�ضال بخطوط �لخدمات، وم�ضادرة �لأر��ضي، 

و�لتعوي�س عن �لأمالك �لمت�ضررة و�لمفقودة في 
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�لتعقيد في مناطق �متد�د �لمخيم �لتي هي على 

حروف �لمخيم �لقديم ــ �أي �أطر�فه �لمبا�ضرة. فهذه 

 prime( ''رفية
َ
�لمناطق �لتي ُتعرف بـ ''�لمناطق �لح

areas(، وهو ��ضم جديد جرى تد�وله في �متد�د 

�لمخيم �لذي تحول �إلى حروف: ...A, B, C، كانت 

ت�ضكل ��ضتمر�ر�ً للمخيم �لقديم، وقد ��ضتند ت�ضميم 

�لمباني فيها �إلى �لت�ضميم �لمعتمد في �لمخيم. �إّل 

�إن هذه �لأطر�ف تكبدت خالل �لقتال �أ�ضر�ر�ً و��ضعة 

يت 
ّ
و

ُ
�لنطاق ب�ضبب قربها من �لمخيم �لقديم، و�ض

مباٍن كثيرة بالأر�س، ولذلك فاإن �إعادة �إعمارها 

�أكثر تعقيد�ً و�أكبر تكلفة من �إعمار باقي �لمباني في 

�متد�د �لمخيم. بيد �أن ما يزيد �لم�ضاألة تعقيد�ً هو �أن 

�إعادة �إعمار هذه �لمناطق تتوقف �إلى حد كبير على 

�إعادة �إعمار �لمخيم �لقديم، ول �ضيما �أنه �أعيد 

ت�ضميم �لمباني في �لمخيم �لقديم، وجرى رفع 

  ولذلك ل يمكن �أن تتم �إعادة 
)22(

م�ضتوى �لأر�س فيه،

�إعمار �لمناطق �لمال�ضقة بالمخيم �لقديم على 

�أ�ضا�س معزول عن �متد�د �لمخيم، و�إنما يجب �أن 

و�ضع مخطط توجيهي على �أن ياأتي من�ضجمًا مع 
ُ
ي

�لت�ضميم �لجديد للمخيم �لقديم. وقد طلب ماّلك 

�لمباني �لو�قعة في هذه �لأطر�ف، وبم�ضاعدة بع�س 

�لمهند�ضين �لمعماريين و�لمخططين �لذين يعملون 

عن كثب مع �لفل�ضطينيين هناك، من ''�لأونرو�'' 

�لتدخل في �إعادة �لإعمار في هذه �لمناطق 

�لمال�ضقة، �إّل �إن �لوكالة ترف�س �لنخر�ط في �أي 

ن�ضاط لإعادة �لإعمار خارج حدود �لمخيم. ف�ضاًل 

ذلت محاولت لدى �لجهات �لحكومية كي 
ُ
عن ذلك، ب

تو�فق على �إعد�د مخطط توجيهي جديد لالأطر�ف، 

غير �أنها لم ُتبِد �أي تعاون، وهكذ�، فاإن و�ضع 

د، ول يز�ل م�ضتقبلها مجهوًل.
َّ
�لأطر�ف مجم

�إن و�ضع �لأطر�ف يثير �لمخاوف ب�ضاأن �لمقاربة 

�لتي تعتمدها ''�لأونرو�'' في �متد�د�ت �لمخيم. ففي 

�لو�قع، وفي �لروؤية �لأولية لإعادة �لإعمار، فاإن 

''�لأونرو�'' �عُتبرت �ضمن �لأفرقاء �لثالثة �لم�ضوؤولين 

عن �إعادة �إعمار هذه �لمنطقة؛ فقد ورد في وثيقة 

فيينا: ''�إن �لحكومة �للبنانية، وبالتعاون مع �لأونرو� 

وممثلي �لمنتفعين في '�لمخيم �لجديد' )...( مكّلفة 

ولم تكن �إعادة �إعمار �متد�د مخيم نهر �لبارد هي 

�لتجربة �للبنانية �لأولى و�لوحيدة في �إعادة �إعمار 

�لتجمعات غير �لر�ضمية بعد �لحرب. فاإعادة �لإعمار 

في �لجنوب وفي �ضاحية بيروت �لجنوبية عقب 

حرب تموز/ يوليو 2006 تندرج �إلى حد كبير في 

�ل�ضياق نف�ضه. فقد �أجازت �لحكومة في هاتين 

�لحالتين و��ضتثنائيًا، �إعادة بناء هذه �لمناطق على 

ا في �متد�د مخيم نهر 
ّ
�لرغم من عدم ر�ضميتها. �أم

�لبارد فاإن �لحكومة ما ز�لت ت�ضر على وجوب �لتقيد 

بالقو�نين، وترف�س �إقر�ر ��ضتثناء لمرة و�حدة من 

�أجل �إتمام �إعادة �لإعمار. وعامل �لختالف بين 

�إعادة �إعمار �متد�د مخيم نهر �لبارد و�لحالت 

�لم�ضابهة �ل�ضابقة )''�ل�ضاحية''، �أو �لجنوب، �أو حتى 

مخيم ''�لأونرو�'' في نهر �لبارد( هو �أن �ضكان �متد�د 

�لمخيم، وخالفًا للباقين، هم فل�ضطينيون يفتقرون 

�إلى �لدعم من حزب �ضيا�ضي نافذ �أو من منظمة ذ�ت 

تاأثير و��ضع، �لأمر �لذي كان من �ضاأنه �أن يوفر لهم 

�لموؤ�زرة �ل�ضرورية لفر�س �إطار لإعادة �لإعمار، ذلك 

باأن هذ� �لدعم �أدى دور�ً �أ�ضا�ضيًا في �إنفاذ �إعادة 

�لإعمار في مناطق �أُخرى. ففي ''�ل�ضاحية'' مثاًل، 

�أ�ضفرت �ل�ضغوط �ل�ضيا�ضية �لتي مار�ضها ''حزب �للـه'' 

على �لحكومة عن مو�فقة �لأخيرة على �قتر�ح 

قانوني ''يمنح ترخي�ضًا موقتًا و��ضتثنائيًا لل�ضكان 

كي يعيدو� بناء منازلهم 'كما كانت عليه'، حتى لو 

كانت تنتهك �أحكام �لتنظيم �لمدني وتنظيمات �لبناء 

ا فيما يتعلق بمخيم ''�لأونرو�'' 
ّ
  �أم

)21(
قة حاليًا.''

ّ
�لمطب

في نهر �لبارد، فاإن �ل�ضغوط �لتي مار�ضتها 

''�لأونرو�'' و''�لمجتمع �لدولي'' دفعت �لحكومة 

�للبنانية �إلى �لمو�فقة على �إطار قانوني لإعادة 

�إعمار �لمخيم، لكن فيما يخ�س �متد�د �لمخيم، فاإن 

�ضعف �لتمثيل �ل�ضيا�ضي �لفل�ضطيني في لبنان، 

و�لذي تزيد �لنق�ضامات و�لخالفات �لم�ضتمرة بين 

�لف�ضائل �لفل�ضطينية في حدته، ف�ضاًل عن فك 

�لرتباط بامتد�د �لمخيم من جانب ''�لأونرو�''، �أديا 

�إلى �إ�ضعاف موقف �ضكان �متد�د �لمخيم في 

مفاو�ضات �إعادة �لإعمار.

وتبلغ �إ�ضكالية �إعادة �لإعمار درجة كبيرة من 
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لـ ''زبون'' �آخر، هذ� �إذ� لم ي�ضترها بنف�ضه من جديد.

و�أخير�ً، فاإن �لمو�جهات و�لتحول في �ل�ضيا�ضة 

�لعامة �لذي �أعقبها، وّلد� �أر�ضية مالئمة لتطبيق 

قانون �لتملك ل�ضنة 2001. وقد �ضرح نز�ر �ضاغية 

  وهو محاٍم در�س تد�عيات 
)25(

في مقابلة معه،

قانون �ضنة 2001، �أن مخاطر هذ� �لقانون لم 

تتك�ضف �إّل بعد �لمعارك في مخيم نهر �لبارد. وفي 

�لو�قع، فاإن �إحدى �لعو�قب �لأ�ضا�ضية جد�ً لهذ� 

�لقانون تجّلت في �إعادة �إعمار �لمخيم �لقديم �لذي 

يقع �ضمن �ضالحية ''�لأونرو�''. فمنذ �للحظة �لأولى، 

�تخذت �لحكومة قر�ر م�ضادرة �أر��ضي �لمخيم من 

ماّلكها �لأفر�د �للبنانيين �لأ�ضليين، لكنها، حتى 

قبل �أ�ضهر قليلة فقط، ك�ضفت )ومجدد�ً ب�ضورة غير 

ر�ضمية(، �أن �لوحد�ت �لتي �أعيد �إعمارها موؤخر�ً في 

�لمخيم �لقديم هي �أمالك عامة، و�أن �لحكومة 

�للبنانية هي �لمالكة �لوحيدة لها، و�أنها �ضتو�ضع 

ده بقو�نين 
ّ
بت�ضرف �لمنتفع كي ي�ضتخدمها �ضرط تقي

�لدولة وتنظيماتها.

وبين �إعادة �لإعمار �لإ�ضكالية لمتد�د مخيم نهر 

�لبارد ونوع �لحيازة �لجديد �لمحفوف بالمخاطر، 

ق في �لمخيم �لقديم باإد�رة 
َّ
طب

ُ
و�لذي ربما ي

''�لأونرو�''، فاإن مو�جهات �ضنة 2007 �أتاحت 

ق قانون �لتملك ل�ضنة 
ِّ
للحكومة �لفر�ضة كي تطب

2001، مع ما يترتب على ذلك من �نتقا�س �ضديد 

لأمان �لحيازة بالن�ضبة �إلى �ضكان مخيم نهر �لبارد. 

وف�ضاًل عن ذلك، فاإن هذه �لممار�ضات ت�ضّكل �ضابقة 

خطرة فيما يتعلق بحقوق �لماأوى �لتي يجب �أن 

يتمتع بها �لفل�ضطينيون في لبنان، ول �ضيما �أن 

�لحكومة �للبنانية ت�ضر منذ �نطالق �إعادة �لإعمار، 

على �أن مخيم نهر �لبارد �لمعاد �إعماره �ضي�ضبح 

ق على باقي �لمخيمات في لبنان.
َّ
طب

ُ
نموذجًا ربما ي

خاتمة

لقد ��ضتطاع �متد�د مخيم نهر �لبارد �لتطور في 

�ضياق ريفي حيث وجود �لموؤ�ض�ضات �لحكومية 

محدود، وذلك عبر �ضلوك �لتجاهات نف�ضها �لتي 

مو��ضلة و�ضع مقاربات مالئمة لال�ضتنها�س و�إعادة 

  لكن منذ �نتهاء 
)23(

�لإعمار في '�لمخيم �لجديد'.''

�لمو�جهات، فاإن ''�لأونرو�'' تتجنب �لنخر�ط في 

�إعادة �إعمار �متد�د �لمخيم، وتح�ضر م�ضاركتها في 

�إز�لة �لأنقا�س و�إعادة تاأهيل بع�س �لبنى �لتحتية 

ري �لمخيم �لقديم يقيمون 
ّ
لأن ن�ضبة كبيرة من مهج

موقتًا في �متد�د �لمخيم، بح�ضب تبرير ''�لأونرو�''. 

و�ل�ضبب ور�ء موقف ''�لأونرو�'' هذ� هو �أنها ل تريد �أن 

توِجد �ضابقة عبر �لتدخل خارج �لحدود �لجغر�فية 

للمخيمات، على �لرغم من �أنها حالة طارئة. كما �أن 

هذ� �لموقف محفوف بالمخاطر، لأنه �إذ� كانت 

''�لأونرو�'' تح�ضر م�ضوؤولياتها في �لمخيمات �لقديمة، 

فهذ� يعني �أنها ت�ضتثني من تفوي�ضها �لالجئين 

قيمون خارج �لمخيمات، و�لذين 
ُ
�لفل�ضطينيين �لذين ي

ي�ضكلون نحو 40% من �لالجئين �لفل�ضطينيين في 

)24(
لبنان.

من جهة �أُخرى، و�إلى جانب �إعادة �لإعمار، فاإن 

بع�س تد�عيات �لمو�جهات ز�د في �له�ضا�ضات �لتي 

�ءها �ضكان �متد�د �لمخيم: �أوًل، �أعاد 
ّ
يعاني جر

�لقتال خلط �أو�ضاع �ل�ضكان، كما و�ضع تعريفًا جديد�ً 

لمعنى �للتز�م بالقانون. فقد ُك�ضف �لنقاب عن 

بع�س ممار�ضات �لمنظومة �لتي تنتق�س من �أمان 

�لحيازة، وكانت هذه �لممار�ضات، قبل �لقتال، ُتعتبر 

غير قانونية لكن �آمنة، �إّل �إن تد�عيات حالة 

�لالقانونية بد�أت تظهر �إلى �لعلن في مرحلة ما بعد 

�لحرب. ثانيًا، �ضاهم موقف �لدولة �للبنانية في 

تمكين موقع ماّلك �لأر��ضي �للبنانيين، و�أتاح لهم 

��ضتغالل �لموقف �ل�ضعيف ل�ضكان �متد�د �لمخيم عبر 

�بتز�زهم و�لمطالبة با�ضتعادة �لأر��ضي �لتي �ضبق �أن 

باعوهم �إياها. وكان هوؤلء �لماّلك، ب�ضورة عامة، 

محط ثقة فل�ضطينيي مخيم نهر �لبارد، لكن نظر�ً �إلى 

�لموقف �ل�ضلبي للحكومة من �متد�د �لمخيم بعد 

ّنفو� باأنهم ''غير 
ُ

�لمو�جهات، فاإن �ضكان �لمتد�د �ض

قانونيين''، وجرى �لت�ضكيك علنًا في حقوقهم في 

�أمالكهم. وهكذ� بد�أت تقع حو�دث يقوم فيها مالك 

�لأر�س �للبناني بتهديد �لماّلك �لفل�ضطينيين 

�لحاليين، في�ضغط عليهم كي يبيعو� �لأر�س 
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عالوة على ذلك، فاإن هذه �لدر��ضة ُتظهر �أن 

�لأ�ضخا�س �لأكثر ت�ضرر�ً من هذ� �لقانون هم �ل�ضكان 

�لذين تنبع حاجتهم �إلى �لأر�س من حاجتهم �إلى 

ماأوى �أ�ضا�ضي، في حين �أن بع�س �لمتعهدين 

و�لم�ضتثمرين �لذين ي�ضتخدمون �لأر�س لأغر��س 

تجارية ويملكون �لم�ضاحات �لأكبر من �لأر��ضي، 

ربما يتمكنون، من خالل �أمو�لهم ومعارفهم، من 

�إيجاد طرق لإ�ضفاء �ضرعية على �أمالكهم.

و�إلى جانب �لحاجة �إلى تعديل قانون �ضنة 

2001، فاإن هذه �لدر��ضة تك�ضف وجوب �إن�ضاء 

هيكليات محلية قادرة على حماية �لأمالك �لر�ضمية 

وغير �لر�ضمية �لحالية ل�ضكان �لتجمعات �لفل�ضطينية، 

�لذين هم، في هذ� �لو�ضع �لر�هن، متروكون 

لينا�ضلو� على نحو فردي من �أجل حقهم �لأ�ضا�ضي 

في �لماأوى، من دون دعم فاعل من �أي منظمة 

دفعون �إلى ��ضتنباط 
ُ
�ضيا�ضية �أو �أهلية، ولذلك فاإنهم ي

حلول موقتة ل ت�ضمن حقوقهم في �لمدى �لطويل. 

وما ي�ضجع على �لذهاب في خيار �إن�ضاء مثل هذه 

�لهيكليات هو وجود تجارب عديدة حول �لعالم، 

ف�ضاًل عن �أنوية تجارب فل�ضطينية في لبنان في هذ� 

�لمو�ضوع، كما �أنه يمكن �ل�ضتفادة من توفر خبر�ت 

فل�ضطينية ولبنانية ودولية في هذ� �ل�ضاأن، لكن ذلك 

يتطلب �أ�ضا�ضًا مبادرة من �ل�ضكان �إلى تنظيم �أنف�ضهم، 

وتجنب �لنق�ضامات، و�لتنازع ب�ضاأن �ل�ضلطة.

�أخير�ً، �إن م�ضتقبل �متد�د مخيم نهر �لبارد، وكذلك 

ع �آخر في لبنان، يتوقف 
ّ
�متد�د �أي مخيم �أو تجم

ب�ضورة �أ�ضا�ضية على مقاربة �لدولة �للبنانية 

وموقفها من �لالجئين �لفل�ضطينيين، فقد ك�ضفت 

�لأحد�ث �لأخيرة في مخيم نهر �لبارد، وكذلك  

�لدمار و�إعادة �لإعمار غير �لمكتملة، �أن �لتعامل 

�لحالي مع �لمخيمات و�لتجمعات يعطي �لأمن 

و�لطابع �لقانوني �لأولوية على ح�ضاب حياة 

n .ل�ضكان�

تطورت بها �لتجمعات غير �لر�ضمية في بالد 

�لجنوب حول �لعالم؛ كما تطورت منظومة ذ�تية 

ع هذ� �لتجمع 
ّ
�لدفع على مر �ل�ضنين لتنظيم تو�ض

وهيكلته. وقد ��ضتندت هذه �لمنظومة �إلى مجموعة 

من �لقو�عد و�لتنظيمات �لمحلية �لمن�ضاأ، �لتي كانت، 

ب�ضورة عامة، تعمل بفاعلية قبل مو�جهات 2007، 

�إّل �إنها �هتزت �إلى حد كبير بفعل و�قعَتين: �لأولى 

هي �إ�ضد�ر قانون �ضنة 2001 �لذي منع جميع 

�لفل�ضطينيين من �لتملك، وهكذ� �ضاوى نظريًا بين 

�لحياز�ت �لر�ضمية وغير �لر�ضمية، فهو لم يوقف 

حيازة �لمنازل فح�ضب، بل دفعها نحو مزيد من 

ا �لو�قعة 
ّ
عدم �لر�ضمية بعد �ضنة 2001 �أي�ضًا. �أم

�لثانية �لتي كان لها تاأثير �أكبر كثير�ً، فهي 

ل كبير في 
ّ
مو�جهات �ضنة 2007، و�لتي �أعقبها تحو

�ل�ضيا�ضة �لعامة حيال �لمخيم و�متد�ده. وت�ضير 

��ضتخال�ضاتي �إلى �أن �ضيا�ضات �لدولة �لمركزية في 

مرحلة ما بعد �لمو�جهات عّطلت عمل هذه 

�لمنظومة غير �لر�ضمية، و�أدت �إلى زعزعتها وك�ضفت 

ه�ضا�ضتها حيال �لدولة.

ا �لخال�ضة �لأ�ضا�ضية لهذه �لدر��ضة ولدر��ضات 
ّ
�أم

�أُخرى كثيرة تحلل و�ضع �إيو�ء �لالجئين �لفل�ضطينيين 

في لبنان، فهي �أن قانون �ضنة 2001 ي�ضكل �نتهاكًا 

و��ضحًا للحق في �لماأوى �لذي هو حق �أ�ضا�ضي من 

�س في عدد من �لمو�ثيق 
ّ
حقوق �لإن�ضان )وهو ما تكر

�لدولية �أي�ضًا(، ولذلك، يجب تعديله ب�ضورة عاجلة 

لأنه ي�ضاهم �إلى حد كبير في تدهور �أو�ضاع 

�لفل�ضطينيين �لمعي�ضية في لبنان. كما ُتبين هذه 

�لدر��ضة �أن هذ� �لقانون ي�ضتثني �لفل�ضطينيين 

�لمقيمين خارج �لمخيمات من �ضوق �ل�ضكن �لر�ضمية، 

�لأمر �لذي يزيد في ه�ضا�ضتهم عبر دفعهم �إلى حيازة 

�لمنازل بطريقة غير ر�ضمية، لأن ملكيتهم غير 

�لر�ضمية هذه مهددة عند وقوع �أي �أزمة �أو في �أي 

لحظة حرجة، �أكان ذلك حربًا، �أم موجة من �إز�لة 

''�لمخالفات'' م�ضابهة لتلك �لتي �ضهدناها موؤخر�ً. 
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