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إن المقــاالت والتحقيقــات والمقابــات وغيرهــا ممــا ورد فــي هــذه النشــرة ال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر لجنــة 
الحــوار اللبنانــي الفلســطيني ويتحّمــل أصحابهــا المســؤولية عمــا ورد فيهــا.

نشــرة تصــدر عــن لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني تجمــع اراء ومقاربــات متنوعــة حــول قضايــا اللجــوء الفلســطيني 
فــي لبنــان.

وتهــدف إلــى توســيع مســاحة الحــوار بيــن اللبنانييــن والفلســطينيين بمــا يتجــاوز الصــور النمطيــة ويســاهم فــي 
تطويــر عالقــات ســليمة وبنــاءة. 

لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني هــي هيئــة حكوميــة تأسســت فــي العــام ٢٠٠5 وتعنــى بالسياســات العامــة التــي 
تعالــج قضايــا اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان.

ــة،  ــة المعني ــن المؤسســات الرســمية والدولي ــن الفلســطينيين وبي ــن الالجئي ــة بي ــاط مركزي ــة كحلقــة ارتب تعمــل اللجن
مقّدمــة المشــورة واإلقتراحــات حــول سياســات الحكومــة اللبنانيــة، مرتكــزًة بذلــك علــى المصالــح الوطنيــة للشــعب 
اللبنانــي وفــي مقدمهــا رفــض التوطيــن وحــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بالعيــش الكريــم لحيــن عودتهــم 
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ضمان دعم االونروا لالجئي 
فلسطين استثمار في التنمية 

البشرية والكرامة

علــى  بثقلهــا  المتعــددة  لبنــان  أزمــات  تلقــي 
الالجئيــن  ومجتمعــات  اللبنانييــن،  المواطنيــن 
ــأى  ــه ليســت بمن التــي يســتضيفها علــى أراضي
عــن ذلــك. ولألســف، إن الفئــات األكثــر ضعفــًا 

هــي األكثــر تضــررًا. وال يجــب نســيانها.

اللبنانيــة،  العائــالت  مــن  العديــد  مثــل  تمامــًا 
يعانــي اآلالف مــن الجئــي فلســطين فــي 12 
تداعيــات  مــن  لبنــان  أنحــاء  جميــع  فــي  مخيمــًا 
األزمــة االقتصاديــة فضــاًل عــن جائحــة كوفيد 19. 
ــة  ــًا لتغطي ــن يكافحــون يومي ــن الذي وهــم مــن بي

األساســية.  احتياجاتهــم 

وقد خلص مســح أجرته وكالة األونروا في تموز 
2021 أن معــدل الفقــر بيــن الجئــي فلســطين 
ــاره  فــي لبنــان وصــل إلــى 73٪. وهــو امــر لــه آث
علــى مســتويات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك علــى 
تلبيــة احتياجاتهــم مــن امنهــم الغذائــي أو الرعايــة 
الصحيــة أو حصولهــم علــى الســلع األساســية.

يوانا فرونتسكا  |  المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان 

وبينمــا نعمــل مــع الشــعب اللبنانــي للتخفيــف 
المتعــددة  األزمــات  عــن  الناتجــة  معاناتــه  مــن 
األوجه، ال يمكن إهمال الجئي فلســطين الذين 
الســنوات.  هــذه  طــوال  بســخاء  اســتضافهم 
وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، تظــل األونــروا وســيلة 
ــز  ــه الدعــم الضــروري والمرك ال غنــى عنهــا لتوجي
والظــروف  االحتياجــات  تلبيــة  علــى  خصيصــًا 

الخاصــة لهــذا المجتمــع المهمــش.

يواجههــا  التــي  المســبوقة  غيــر  التحديــات  إن 
الهــام  الــدور  علــى  أيضــًا  تؤكــد  اليــوم  لبنــان 
اللبنانــي- الحــوار  لجنــة  تؤديــه  أن  يمكــن  الــذي 
والســالم  كريمــة  حيــاة  لضمــان  الفلســطيني 
واألمــن لــكل مــن االجئيــن والســكان المضيفيــن 

المســاواة. قــدم  علــى 

اإلفتتاحية

بينما نعمل مع الشعب اللبناني 
للتخفيف من معاناته الناتجة عن 
األزمات المتعددة األوجه، ال يمكن 

إهمال الجئي فلسطين الذين 
استضافهم بسخاء طوال هذه 

السنوات.

من الضروري ضمان الدعم  لالجئي 
فلسطين من قبل االونروا على نحو 

متسق.  غير ان قدرة الوكالة على 
الحفاظ على دورها وتوسيعه في 
الحماية ُمعرضة للخطر باستمرار.

هــذه  نتيجــة  بعمــق  يتأثــرون  أيضــًا  األطفــال 
العــام  خــالل  أنــه  األونــروا  تقــدر  االوضــاع. 
الدراســي 2020-2021 تــرك أكثــر مــن 1275 طالًبــا 
مــن الجئــي فلســطين فــي لبنــان المدرســة، أكثر 
النفســية.   مــن نصفهــم بســبب االضطرابــات 
الحرمــان  مــن  مختلفــة  أشــكال  تتفشــى  كمــا 

األطفــال. وعمالــة 

لالجئــي  الحيــاة  شــريان  األونــروا  وكالــة  تظــل 
فلســطين فــي لبنــان، وإن احتياجاتهــم المتزايــدة 
قــد جعلــت خدماتهــا أكثــر حيويــة مــن أي وقــت 
هــذه  مــن  المقــدم  الدعــم  يــزال  ال  مضــى. 
الصحــة  مثــل  مجــاالت  فــي  وخاصــة  الوكالــة، 
ــد والخدمــات األخــرى،  ــم الجي األساســية والتعلي

مســتمر منــذ عقــود. 

ومــع ذلــك، فــإن وكالــة األمــم المتحــدة نفســها 
تواجــه أزمــة ماليــة ناجمــة عــن عجــز مزمــن فــي 
عــدة  منــذ  ُتطبــق  تقشــف  وإجــراءات  الميزانيــة 
علــى  قدرتهــا  فــإن  لذلــك،  ونتيجــة  ســنوات. 
ــدور فــي  ــى دورهــا وتوســيع هــذا ال الحفــاظ عل
عاليــة  خدمــات  وتقديــم  والمســاعدة  الحمايــة 

باســتمرار. للخطــر  ُمعرضــة  الجــودة، 

ال يمكــن المبالغــة فــي أهميــة ضمــان الدعــم 
الضــروري لالجئــي فلســطين مــن قبــل األونــروا 
علــى نحــو متســق ويمكــن التنبــوء بــه، كمــا أكــد 
المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  وتكــرارًا  مــرارًا 
أنطونيــو غوتيريــش، بمــا فــي ذلــك فــي تقاريــره 
حــول القــرار 1701 )2006(. وهــذا اســتثمار فــي 

التنميــة البشــرية والكرامــة.
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مجموعــه 24.3 ألــف فلســطيني، حيــث تم افتتاح 
الهــالل  جمعيــة  مــع  بالتنســيق  المستشــفى 
األحمــر الفلســطيني واألونــروا ووزارة الصحــة 
ثالــث  هــذه  لتكــون  الفاعلــة  والجهــات  العامــة 
األقســام  جميــع  مــع  كاملــة   19-COVID وحــدة 

الداعمــة يتــم تســليمها هــذا العــام. 

 2021/11/13 يــوم  الوحــدة  هــذه  افتتــاح  تــم 
 – اللبنانــي  الحــوار  لجنــة  رئيــس  حضــور  فــي 
الفلســطيني الســابق الدكتــور حســن منيمنــة، 
الســفير الفلســطيني فــي لبنــان أشــرف دبــور 
ــاس،  ــة فلســطين محمــود عب ــاًل رئيــس دول ممث
مســؤولة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي 
ــان UNDP ســيلين مويــرود، مســؤولة فريــق  لبن
المؤسســة األلمانيــة للتعــاون الدولــيGIZ فــي 
الهــالل  رئيــس جمعيــة  لبنــان ســميرة خيراللــه، 
ــور يونــس الخطيــب،  األحمــر الفلســطيني الدكت
لبنــان  فــي  »األونــروا«  لوكالــة  العــام  المديــر 
الفصائــل  عــن  وممثليــن  كوردونــي  كالوديــو 

الشــعبية. واللجــان  الفلســطيينة 

تــم تصميــم المشــروع وتنفيــذه بأعلــى المعاييــر 
ــم خدمــة  ــي، بهــدف تقدي ــة الطاقــم الطب لحماي
صحيــة نوعيــة لالجئيــن الفلســطينيين وغيرهــم 

الرابــع مــن  المســتوى  البــالد فــي  مــع دخــول 
تفشــي وبــاء كورونــا، وهــو المســتوى األخطــر 
مــن االنتشــار الوبائــي حســب مــا يؤكــد رئيــس 
اللجنــة الوطنيــة إلدارة لقــاح كورونــا الدكتورعبــد 
الرحمــن البــزري، وتجــاوز أعــداد اإلصابــات الـ 3000 
الفحــوص  نســبة  ارتفــاع  الــى  إضافــة  يوميــًا، 
الحــوار  لجنــة  تتابــع  ملحــوظ،  بشــكل  اإليجابيــة 
اللبنانــي الفلســطيني جهودهــا الســاعية الــى 
الصحــي  القطــاع  وجهوزيــة  امكانيــات  تعزيــز 
الفلســطيني للصمــود ومنــع انتشــار الفيــروس 
بيــن ســكان المخيمــات والتجمعات الفلســطينينة 
ــة  ــة واجتماعي ــًا اقتصادي ــن يعيشــون أوضاع الذي
صعبــة، تتفاقــم  عليهــم جــراء انعــكاس األزمــة 
اللبنانيــة اجتماعيــًا واقتصاديــًا بشــكل أكثــر كارثيــة 

مــن المواطنيــن اللبنانييــن.

خــالل  اللجنــة  اســتكملت  الســياق،  هــذا  فــي 
المرحلتين األولى والثانية من خطة »االســتجابة 
المخيمــات  داخــل  كوفيــد  لفيــروس  للتصــدي 
قــدرات  لتطويــر  الفلســطينية«  والتجمعــات 
ــًا  القطــاع الصحــي الفلســطيني بشــريًا وتجهيزي
وتأميــن اكبــر عــدد ممكــن مــن اللقاحــات لســكان 
المخيمــات والتجمعــات، فأنجــزت تجهيــز طابــق 
الهمشــري  مستشــفى  فــي  الكورونــا  قســم 

فــي صيــدا بـــ6 وحــدات عنايــة فائقــة و16 وحــدة 
عنايــة عاديــة مــع توفيــر وتجهيز ســيارتي اســعاف 
ومراكــز حجــر. كمــا انهــت تجهيــز مستشــفى النداء 
االنســاني فــي مخيــم عيــن الحلــوة فــي صيــدا 
بقســم للعنايــة الفائقــة خــاص بكورونــا وتزويــده 
بـــ 6 وحــدات عنايــة فائقــة وتدريــب الــكادر الطبــي 

فيهــا. 

لمواجهة انتشار كورونا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية: 

لجنة الحوار تفتتح أقسامًا في مستشفى 
صفد في البداوي

لجنة الحوار

تعمل اللجنة حاليًا إلنهاء المرحلة 
الثانية من تجهيز وحدات لمعالجة 

حاالت كورونا في كل من مستشفى 
الهمشري في صيدا، ومستشفى 

البص في منطقة صور.

احدى غرف العناية الفائقة لحاالت كورونا في مستشفى صفد قبل وبعد ترميمها وتجهيزه.

بعد قبل

االول  تشــرين  شــهري  خــالل  اللجنــة  وتمكنــت 
الترميــم  أعمــال  اســتكمال  مــن   2021 والثانــي 
والتجهيــز فــي مستشــفى صفــد الجديــد فــي 
مخيــم البــداوي، ثانــي أعلــى مخيــم فــي الكثافــة 
الســكانية بيــن المخيمــات الــذي يســتضيف مــا 
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النظــر  بغــض  الحاجــة  ذوي  المســتفيدين  مــن 
ــون دوالر  عــن الجنســية. وبلغــت كلفتــه 1.6 ملي
التصميــم وأعمــال  أميركــي تغطــي مصاريــف 

إعــادة التأهيــل والمعــدات لألقســام التاليــة:

• قسم مرضى كوفيد-19 للحاالت الشديدة 
)7 أسرة( 

• قسم العناية الفائقة كوفيد-19)9 أسرة(
• قسم مرضى كوفيد-19 للحاالت الخفيفة

)14 سريرَا(
 • قسم الطوارئ و العيادات الخارجية

) 5 عيادات(
• مختبر فحص كوفيد-19 

• سيارتا اسعاف
• مطبخ وقسم للغسيل

UPS مولد كهربائي وجهاز •
• على ان يتم في مرحلة الحقة افتتاح 

قسم لالشعة، وقسم خاص للمرضى من 
االطفال، وقسم لغسيل الكلى.

وتتابــع اللجنــة حاليــًا العمــل النهــاء المرحلــة الثانية 
مــن تجهيــز مستشــفى الهمشــري فــي صيــدا، 
وتجيهــز مستشــفى البــص فــي منطقــة صــور، 
وهــو مستشــفى تاريخــي كان الصليــب األحمــر 
الدولــي قــد أنشــأه فــي الخمســينيات، بـ 6 اســرة 
عنايــة فائقــة، مــع 20 ســريرًا للعنايــة العاديــة، 
ومختبــر،  لألشــعة  وآخــر  للطــوارئ،  وقســم 
فحوصــات  حمــالت  اســتمرار  إلــى  باإلضافــة 
الـــ PCR المجانيــة بالتعــاون مــع جمعيــة الهــالل 

الفلســطيني.  االحمــر 

ويحظى الجهد الذي تبذله اللجنة بتقدير الجهات 
الجهــات  مــن  والعديــد  والمســتفيدة  المانحــة 
الدوليــة واألمميــة. كما يتجلى التفاعل االيجابي 
فــي التنســيق اليومــي مــع الهــالل األحمــر فــي 
المخيمــات ومــع الدائــرة الصحيــة فــي االونــروا، 
مــن  اللبنانيــة  الصحــة  لــوزارة  طبعــًا  باإلضافــة 
أجــل تأميــن مواجهــة الموجــة المتحــورة الجديــدة 
مســتوى  رفــع  عبــر  الجهوزيــة  مــن  قــدر  بأكبــر 
ــة  ــة الصعب ــل، ال ســيما فــي هــذه المرحل التأهي
التــي يمــّر بهــا القطــاع اإلستشــفائي فــي لبنــان 
حيــث يعمــل حاليــًا بأقــل مــن 50٪ مــن قدرتــه، 
بحســب نقيــب أصحــاب المستشــفيات الخاصــة 
ســليمان هــارون، لتعــدد األســباب مــن نقــص 
وحتــى  الطبيــة  والمســتلزمات  األدويــة  فــي 
الطبيــة  الكــوادر  هجــرة  الــى  األوكســيجين، 

وغيرهــا.  والتمريضيــة 

لجنة الحوار

قسم العيادات الخارجية في مستشفى صفد بعد ترميمه وتجهيزه

باألرقام: إصابات كورونا بين 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان

)من شباط 2021 الى 15 كانون الثاني 2022 ( 

500
مجموع 
الوفيات

17,865
الحاالت 
المتراكمة

2,033
مجموع حاالت 
االستشفاء 

16,443
حاالت
الشفاء

تجهيز مستشفى صفد بسيارتي اسعاف 
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يقــول )ن.ن( الــذي يحمــل شــهادة بكالوريــوس 
فــي الهندســة المعماريــة، وعمــره 30 عامــًا، »إذا 
عملــت فــي اختصاصــي وهــذا نــادر، فــإن جهــدي 
الخريطــة وأصمــم  يذهــب لغيــري، فأنــا أرســم 
اســم  وضــع  يتــم  النهايــة  وفــي  المبانــي، 
عــدل!«.  هــذا  فهــل  عليهــا،  لبنانــي  مهنــدس 
يتابــع: »عندمــا تزوجــت كان الوضــع االقتصــادي 
مختلفــًا، فلــم يكــن الــدوالر محلقــًا فــي العالــي 
كمــا اليــوم، وكنــت قــادرًا علــى تأميــن معيشــتنا 

أمــا اآلن فــال أســتطيع أبــدا«.

“أريد السفر ولو بطنجرة في البحر، 
أريد أن أؤمن مستقبل طفلّي، 

وأن أحقق لهما مستوى الئقًا في 
الحياة، فال يكبران ويعانيان ما 

أعانيه ألنني الجئ فلسطيني بال 
حقوق انسانية في لبنان”.

شباب مخيم نهر البارد.. أحالم تتالشى 
كما دخان المقاهي

يعتبــر الشــباب موردًا بشــريًا لتقــدم المجتمعات. 
والشــباب متواجــدون بكثافــة فــي مخيــم نهــر 
البــارد شــمال لبنــان، لكــن التقــدم شــبه مفقــود. 
أو  الشــوارع  فــي  التجــوال  ســوى  عليــك  مــا 
دخــول أحــد المقاهــي، ليبــادر أحدهــم بالحديــث 
بصــدق وعفويــة عــن معاناتــه. الحالــة النفســية 
جعلــت مــن أجســادهم الفتيــة تعانــي الشــيخوخة 

المبكــرة. 

السفر هاجس والبطالة وباء
 

»حاولــت مــرارًا الهجــرة بشــتى الطــرق، ودفعــت 
مبلغــًا لسمســار، ولكننــي لــم أفلــح أبــدًا. تزوجــت 
وطلقــت فــي فتــرة زمنيــة قياســية وكان الضحية 
طفــاًلـ جنينــا عليــه دونمــا ســبب«، يقــول)م.ن(، 
هــو  للطــالق  الرئيســي  »الســبب  ان  موضحــًا 
المنــزل،  إيجــار  بــدل  دفــع  علــى  قدرتــي  عــدم 
فأصبحنــا فــي الشــارع، فــكان الحــل هــو الطــالق 

ــا إلــى أهلــه«. وعــودة كل من

أمــا مصعــب منصــور، فيــروي حكايتــه: » بســبب 
ــة فــي القــدم توقفــت  ــة جراحي خضوعــي لعملي
عــن الدارســة وأنــا فــي الصــف التاســع. لــم أكمل 
بعدهــا ألننــي رأيــت أن أكثريــة الشــباب الخريجيــن 
ال يجــدون أعمــااًل، ففضلــت أال أكلــف نفســي 
عنــاء الدراســة والســهر والتكاليــف الماديــة. اآلن 
عمــري 19 ســنة، ومنــذ عــام 2019 أســاعد والــدي 
فــي بســطة للقهــوة فــي الشــارع، فليــس لدينــا 
القــدرة علــى اســتئجار محــل، فــكل مــا نجنيــه فــي 
اليــوم بالــكاد يكفينــا للحاجــات األساســية وكذلــك 

إليجــار المنــزل«.

يضيــف مصعــب، أن »العمــل فــي البســطة، 
ليــس خيــاري األفضــل، ولكنــه الخيــار المتــاح لعدم 
مقدرتــي علــى إيجــاد عمــل آخــر، هدفــي تأميــن 
قــوت يومنــا. أطمــح للســفر كغيــري ممــن هاجروا 
إلــى أوروبــا، ولكــن بطريقــة شــرعية، فلــن أرمــي 
بنفســي للمــوت فــي البحــر أو الصحــاري، ولــن 

أتــرك الحســرة فــي قلــب أهلــي بســبي«.

ميسون جمال  |  صحافية فلسطينية من »تفاعل« 
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فــي الوقــت الــذي لــن يجــازف مصعــب، فيــه 
مبــاٍل  غيــر  )ن.ن(  فــإن  البحــر،  عبــر  بالســفر 
ــو بطنجــرة  ــد الســفر ول ــد: »أري بالعواقــب، ويؤك
فــي البحــر، أريــد أن أؤمــن مســتقبل طفلــّي، 
الحيــاة،  أحقــق لهمــا مســتوى الئقــًا فــي  وأن 
فــال يكبــران ويعانيــان مــا أعانيــه ألننــي الجــئ 
فلســطيني بــال حقــوق انســانية فــي لبنــان«.

أما عامر الحســن )26 عامًا(، فيشــير إلى محاولته 
تأميــن طريقــة للســفر. ويقــول »حاولــت كثيــرًا 
تأميــن المــال الــالزم للهجــرة، ألســاعد أهلــي. 
وهــي  جــدًا،  صعبــة  االقتصاديــة  فاألوضــاع 
مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه الشــباب فــي 
المخيمــات إضافــة إلــى انتشــار البطالــة وإغــالق 

المخيــم علينــا مــن كل االتجاهــات«.

فــي المقابــل، فشــلت محاولــة عامــر إســماعيل 
)26 عامــًا( فــي الســفر. يقــول: »درســت إدارة 
األعمــال فــي معهــد ســبلين للتدريــب المهنــي، 
اللبنانيــة،  الجامعــة  فــي  االجتماعيــة  والعلــوم 
أننــي  مــع  اختصاصــي  فــي  عمــاًل  أجــد  ولــم 
درســت فرعيــن مختلفيــن. قبــل عــام هاجــرت إلى 
ســجني  وتــّم  علــّي،  القبــض  وُألقــي  أوروبــا، 
فــي المجــر لمــدة 20 يومــًا وإعادتــي إلــى لبنــان، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم أيــأس ومــا زلــت أبحث 

ــان«. عــن طريقــة للهجــرة خــارج لبن

البحث عن فرصة ما

فــي المقهــى، يشــتد النقــاش الجماعــي بيــن 
الشــرعية  غيــر  للهجــرة  رافــض  بيــن  الشــباب، 
ومؤيــد لهــا. إال أن الجميــع متفــق علــى ضــرورة 
تكافــؤ الفــرص وتأمينهــا. وهنــا الفرصــة تتمثــل 
فــي العثــور علــى عمــل دائــم داخــل لبنــان أو 
خارجــه. يقــول عامــر الحســن: »درســت اختصــاص 
التكييــف والتبريــد فــي معهــد ســبلين وتخرجــت 
عــام 2016، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم أجــد عمــاًل 
فأغلــب  وخارجــه،  المخيــم  فــي  باختصاصــي 
المهــن المطلوبــة فــي المخيــم تتمحــور علــى 

مــن كــرة قــدم، ورفــع أثقــال واأللعــاب القتاليــة«.
»إن  مضيفــًا  الحســن،  عامــر  مــع  )ن.ن(  يتفــق 
األنديــة الرياضيــة تتبــع للتنظيمات الفلســطينية، 
فئــة  المخيــم  فــي  الفلســطيني  فالشــباب 
مهمشــة، ويحتاجــون إلــى مــن يدعمهــم معنويــًا 
وماديــًا عبــر إنشــاء مشــاريع إنتاجيــة لهــم، فــال 

يبقــون عالــة علــى المجتمــع«.

يشــير )م. أ( إلــى أن »غالبيــة الشــباب ال تجــد 
مكانــًا تذهــب إليــه لتمضيــة الوقــت. مثلــي مثــل 
فــي  أوقاتنــا  المخيــم، نمضــي  أكثريــة شــباب 
الشــوارع وفــي المقاهــي، لكننــي شــخصيًا ال 
أســتطيع ارتيــاد المقاهــي بكثــرة ألننــي ال أملــك 
ثمــن فنجــان القهــوة، وال حتــى هاتفــًا خليويــًا«. 

تحت الصفر وال مستقبل

ــزواج  ــر بال ــد عامــر، حــده: »ال أفك ــأس عن ــغ الي يبل
نهائيــًا، فــإذا كنــت ال أســتطيع تأميــن مســتقبلي 
أوالدي،  مســتقبل  تأميــن  سأســتطيع  كيــف 
واقــع  إلــى  بهــم  آتــي  أن  ظلمــًا  هــذا  أليــس 
مجهــول، عــدا عــن ظلــم انســانة ال ذنــب لهــا إال 
أنهــا تزوجــت مــن الجــئ بائــس«. أمــا مصعــب 
فيتســاءل: »كيــف أفكــر فــي الــزواج وأنــا تحــت 
الصفــر؟ أعتقــد أننــي لــن أتــزوج فــي المنظــور 

القريــب أبــدا«.

يــرى )ن. ن( أن التحديــات التــي تواجــه الشــباب 
فــي المخيــم وهــي الغالء، والبطالــة والمخدرات 
وإغــالق المخيــم، تضــاف إلــى التحديــات التــي 
البنزيــن  أزمــة  مــن  لبنــان  ســكان  جميــع  تواجــه 
واالنهيــار االقتصــادي القاتــل. فيمــا يــرى عامــر 
لبنــان،  فــي  لنــا  مســتقبل  »ال  أن  إســماعيل، 
وال أريــد ألوالدي أن يعيشــوا نفــس معاناتــي، 
داهــم  وخطرهــا  كاألوبئــة،  متفشــية  فالبطالــة 
النفســية  المشــاكل  تــورث  فهــي  ومميــت، 
االجتماعيــة  اآلفــات  نحــو  والتوجــه  والطــالق 
علــى  ســريعة  نظــرة  والمخــدرات.  كالســرقة 
الذيــن ال  بالشــباب  تجدينهــا ممتلئــة  الشــوارع 
أعمــال لهــم. فالشــباب يريــدون الحصــول علــى 
الرياضــة  ممارســة  فقــط  وليــس  مــادي  دخــل 

للتســلية«.

الجــوار  مــع  العالقــة  أن  الشــباب  ُيجمــع جميــع 
بعــد  مــا  فتــرة  فــي  تزعزعــت  قــد  اللبنانــي 
معــارك مخيــم البــارد، ولكنهــا عــادت كمــا فــي 
الســابق. فالمخيــم يرتبــط مــع الجــوار بعالقــات 
مصاهــرة، وصداقــة، وزمالــة، وعمــل. ويشــير 
أحــد الشــباب، إلــى أن حالــة الشــباب اللبنانــي ال 
ســيما فــي طرابلــس أصبحــت مشــابهة لمثيلــه 

لفلســطيني. ا

“ال مستقبل لنا في لبنان، وال أريد 
ألوالدي أن يعيشوا نفس معاناتي، 

فالبطالة متفشية كاألوبئة، 
وخطرها داهم ومميت، فهي 

تورث المشاكل النفسية والطالق 
والتوجه نحو اآلفات االجتماعية 

كالسرقة والمخدرات.”

“الشباب الفلسطيني في المخيم 
فئة مهمشة، ويحتاجون إلى من 

يدعمهم معنويًا وماديًا عبر إنشاء 
مشاريع إنتاجية لهم، فال يبقون 

عالة على المجتمع”.

إعــادة إعمــار مخيــم نهــر البــارد مــن دهــان وبــالط، 
وتربيــط الحديــد ...الــخ بعــد أن كان أهــم منطقــة 

اقتصاديــة فــي الشــمال«.

يؤكــد )م.أ( أن »إيجــاد عمــل ليــس أمــرًا ســهاًل«، 
أجــد،  لــم  ولكنــي  كثيــرًا،  »بحثــت  مضيفــًا: 
حركــة  االتجاهــات. ال  مــن كل  فالمخيــم مغلــق 
اقتصاديــة فيــه وال حيــاة كمــا الســابق، لــم أكمــل 
فتركتهــا  المدرســة  أحــب  لــم  ألننــي  تعليمــي 
وأنــا فــي الصــف الســابع. تعاطيــت المخــدرات 
لفتــرة وتركتهــا بمســاعدة أحــد األشــخاص مــن 
إنجــازات  المخيــم«. يكمــل مســتهزئًا: »حققــت 
والطــالق  الــزواج  منهــا  حياتــي  فــي  مهمــة 
واإلنجــاب والفشــل فــي إيجــاد عمــل وتعاطــي 
المخــدرات، كل ذلــك وأنــا لــم أكمــل 21 عامــًا مــن 
عمــري، حًقــا أســتحق أن أدخــل موســوعة غينــس 
كانــت  فالبطالــة  بالفشــل.  القياســية  لألرقــام 
ســببًا كافيــًا لتوجهــي نحــو المخــدرات، وكذلــك 
لشــعوري باليــأس واإلحبــاط. نعــم لقــد توجهــت 
وفــي  كثــر،  مثلــي  وهنــاك  الخطــأ  للمــكان 
المقابــل هنــاك أشــخاص يجــدون مــن يســاعدهم 
ــى المؤسســات  ــم يفتقــر إل ــة، فالمخي وهــم قل
التــي ُتعنــى بالشــباب وتهتــم بشــؤونهم. يوجــد 
فــي المخيــم أنديــة رياضيــة لكــرة القــدم وكذلــك 
ولكــن كل  بوكســنغ،  والكيــك  لكمــال االجســام 

ذلــك يحتــاج إلــى اشــتراك شــهري«.

يوافقــه مصعــب الــرأي فيقــول: »تــؤدي البطالــة 
والنصب...الــخ،  والســرقة  المخــدرات  إلــى 
اليــأس  أراه، وفــي الغالــب  وذلــك بحســب مــا 
يدفــع الشــباب إلــى هــذا المنحــى، أو أنهــم قــد 

تورطــوا فــي األمــر مــن دون وعــي«.

يقــول عامــر الحســن، ممازحــًا مــع شــيء مــن 
عــدد  علــى  المخيــم  فــي  »البطالــة  إن  القهــر 
المقاهــي، حيــث يوجــد فــي مخيــم نهــر البــارد 
هــي  والبطالــة  مقهــى،  مئــة  حوالــي  وحــده 
الســبب األساســي فــي االنحــراف والتوجــه نحــو 
الســرقة والمخــدرات وغيرهــا، فكثيــر مــن شــباب 
المخيــم يرتــادون المقاهــي، ومــن ال يملــك ثمــن 
زوايــا  فــي  تراهــم  والنرجيلــة،  القهــوة  فنجــان 
المخيــم، والبعــض االخــر ينتســب ألحــد النــوادي 
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ــا مــرت علــى الهــدوء  حوالــى خمســة عشــر عاًم
انتهــاء  البــارد عقــب  الــذي شــهده مخيــم نهــر 
والجيــش  اإلســالم  فتــح  بيــن  االشــتباكات 
لــم  أخيــًرا،  القصــف  اللبنانــي. عندمــا توقــف 
يكــن تبّقــى مــن مخيــم الالجئيــن الفلســطينيين 
آنــذاك فــي  العالــم  رآه  مــا  ســوى األنقــاض. 
كانــت  التــي  والمتاجــر  والمنــازل  الشــوارع 
كان يضــج  الــذي  المخيــم  هــذا  فــي  موجــودة 
بالحيــاة، لــم يكــن ســوى دمــار وتشــريد وخــراب.

المجتمــع  تعهــد  المشــاهد،  هــذه  هــول  أمــام 
الدولــي – بقيــادة وكالــة األونــروا - بإعــادة إعمــار 
ــارد. ولكــن، وبعــد عقــد ونصــف العقــد،  نهــر الب
مــا زالــت الخطــط غيــر منَجــزة، ومــا زالــت الوعــود 
تــم   ،2021 مــارس  آذار/  بحلــول  ــذة.  منفَّ غيــر 
تمويــل جهــود إعــادة اإلعمــار بنســبة 85٪ فقــط، 

ولــم يكتمــل منهــا ســوى ٪72.

ــارد هــو اليــوم قصــة  بالنســبة إلــى كثــر، نهــر الب
حرمــان مســتمر بقــدر مــا هــو قصــة نجــاح. وفــي 
ــر،  ــم ترميــم المخيــم القديــم إلــى حــدٍّ كبي حيــن ت
تســتمر عمليــات البنــاء بوتيــرة بطيئــة علــى نحــٍو 
علــى  محظــورًة  تــزال  ال  فيمــا  الهمــم،  يثبــط 
فــي  مشــمولة  عــدة  حديثــة  مناطــق  الســكان 

التطويــر. عمليــات 

فــي وقــت يتطلــع ســكان المخيــم إلــى العــام 
2022، تظــل الكلفــة البشــرية الشــتباكات العــام 

2007 كبيــرة.

»لقــد تنقلــت بيــن ثمانيــة عشــر منــزاًل منــذ العــام 
2007«، علــى مــا يقــول ضاحــًكا جهــاد عــوض 

ــا. ــغ مــن العمــر 52 عاًم البال

البعــض  شــيء.  كل  فقــدت  »لقــد  ويتابــع: 
اســتفاد مــن إعــادة بنــاء المخيــم القديــم ومــن 
ــاء المخيــم الجديــد، فــي حيــن أننــي مــن بيــن  بن

أي منهمــا«. مــن  يســتفيدوا  لــم  الذيــن 

جهــاد الجالــس علــى أرضيــة المنــزل األخيــر الــذي 
ــم  ســكنه فــي شــارع خلفــي مهمــل فــي المخي
منزلــه وعملــه  فقــد  كيــف  يســتعجب  القديــم، 
التجــاري ولــم يتلــَق أي دعــم. ويقــول: »قــد يكــون 
أوالدي مــن بيــن المســتفيدين عندمــا يكبــرون. 

أعتقــد أن األوان فــات بالنســبة إلــي«.

ــه، وهــو  ــا فــي عمل لقــد كان صاحــب متجــر ناجًح
اآلن يبيــع المالبــس الداخليــة للمــارة فــي شــوارع 
الكثيــر مــن  لكنــه، وكمــا  المزدحمــة.  البــارد  نهــر 

نهر البارد: َحَيوات توقفت
التأثير البشري لخمسة عشر عاًما من التأخير

سيمون بالسوم  |  صحافي بريطاني

إلــى  واقعيــة  بطريقــة  ينظــر  المخيــم،  ســكان 
افتقــاره الواضــح إلــى الحــظ الســعيد.

»كانــت لدينــا توقعــات كبيــرة فــي بدايــة العــام 
2008، وســمعنا عــن بدايــة جديــدة للمخيــم، غيــر 
أن عــدم تحقيــق الوعــود ال يعنــي أنهــم كذبــوا 
علينــا، بــل أعتقــد أن حجــم مــا يجــب القيــام بــه 

يتخطــى قــدرة مــن وعــدوا بتصحيــح األمــور«.

األمــر  يتعلــق  عندمــا  متســأهاًل  الجميــع  ليــس 
البنــاء. عمليــات  تنفيــذ  فــي  بالتباطــؤ 

ــغ مــن العمــر  يجلــس لطفــي محمــد الحجــرة البال
72 عاًمــا علــى حافــة ســريره وينحنــي إلــى األمــام 
مــع نظــرة جديــة ويقــول: »لقــد وعــدوا بإعــادة 
بنــاء المخيــم ليكــون أفضــل مــن قبــل، لكنهــم لــم 

يفعلــوا ذلــك«.

المــرة  فــي  بكثيــر  أفضــل  بعمــل  قمنــا  »لقــد 
األولــى - ودفعنــا كل فلــس مــن جيوبنــا الخاصة. 
وعالمنــا«،  ومدينتنــا  مخيمنــا  هــو  البــارد  فنهــر 

علــى مــا يشــرح.
حيث يلتقي المخيم الجديد بالمخيم القديم.

فيما يبدو أن بعض سكان نهر البارد فاتهم التحسن الموعود في ظروفهم المعيشية، يأمل اآلباء ألطفالهم حياة افضل.
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منصــب  لطفــي  شــغل   ،2007 العــام  فــي 
ــارد.  ــة الشــعبية فــي نهــر الب ــن العــام للجن األمي
هــو يتذكــر اللقــاءات التــي جــرت مــع نــواب ووزراء 
واألحاديــث التــي دارت عــن إعــادة تطوير المخيم، 
لكنــه يأســف لعــدم األخــذ فــي آراء ســكانه فــي 

ذلــك الوقــت.

ويضيــف: »كان التأخيــر دائًمــا جــزًءا مــن العمليــة. 
لقــد اســتغرق كل شــيء وقًتــا طويــاًل بســبب 
خلفيــة سياســية  لــه  شــيء  فــكل   - السياســة 
لبنــان،  فــي  يعيــش  ا  فلســطينيًّ تكــون  عندمــا 

ولطالمــا كان األمــر علــى هــذا النحــو«.

بالنســبة إلــى آخريــن، الوعــود بتطويــر المخيــم 
تحققــت – وإن تأخــرت عمــا كان متوقًعــا.

ــن الحــاج مــع زوجهــا وولديهــا  بعدمــا عاشــت فات
11 عاًمــا فــي مســاكن موقتــة وغيــر صحيــة إلــى 
حــد كبيــر، بســبب تدميــر النــزاع منزلهــم، انتقلــت 
معهــم إلــى المخيــم الجديــد قبــل ثــالث ســنوات.

»أنــا  وجههــا:  تعلــو  والبســمة  فاتــن  تقــول 
منزلهــا  النــاس«.  معظــم  مــن  أكثــر  محظوظــة 
ضيــق – وهنــاك رطوبــة فــي المطبــخ والحمــام - 

ولكــن يبــدو أنهــا تخشــى تقديــم شــكوى. 

التــي  والمســافة  شــرفة،  »لدينــا  وتضيــف: 
تفصلنــا عــن المدرســة قريبــة فيقصدهــا ولــداي 
عمليــات  واكتمــال  الوقــت  مــرور  مــع  ســيًرا«. 
تخيــم  قــد  الجيــرة  روح  أن  تعتقــد فاتــن  البنــاء، 
بحيــاة  ســيحظيان  ولديهــا  وأن  الحــي،  علــى 

عاشــتها. التــي  تلــك  مــن  أفضــل 

قصة نهر البارد تتواصل عبر األجيال.

نهر البارد – المخيم الجديد.
 تستمر عمليات البناء في المخيم بوتيرة بطيئة على نحٍو 

يثبط الهمم.

علــى الرغــم مــن أن صــوت ضحــكات األطفــال 
إلــى  الصباحيــة  مــن صفوفهــم  عائــدون  وهــم 
منازلهــم تتــردد فــي أزقــة المخيــم الجديــد، وعلــى 
الرغــم مــن كل مســاهماته اإليجابيــة فــي حيــاة 
ســكان المخيــم – إلــى جانــب عيوبــه – إال أن إنشــاء 
أي مخيــم جديــد قــد يترافــق مــع تحــدٍّ ال يمكــن 
التغلــب عليــه: إنــه لــن يكــون يوًمــا بمثابــة المنــزل.

ختــم  معنــا،  حديثــه  وينهــي  ينصــرف  أن  قبــل 
جعلــت  بعبــارة  كالمــه  الحجــرة  محمــد  لطفــي 
عينيــه تلمعــان، إذ قــال: »يمكنهــم أن يبنــوا لنــا 

جنــة علــى ضفــاف نهــر البــارد، لكــّن ذلــك لــن 
ــى  ــد العــودة إل ــى اإلطــالق؛ نري ــا عل يكــون كافًي

وحســب«. فلســطين 

*الصور لسيمون بالسوم

أكبــر  البــارد  نهــر  مخيــم  إعمــار  إعــادة  تعــد 
اإلطــالق  علــى  األونــروا  نفذتــه  مشــروع 
الخمســة.  عملياتهــا  أقاليــم  مــن  أي  فــي 
الوحــدات  بنــاء  إعــادة  المشــروع  يتضمــن 
محــاًل   1٢13 و   ، عائلــة   4939 لـــ  الســكنية 
األونــروا  مجمــع  الــى  باالضافــة   ، تجاريــًا 
وجميــع البنــى التحتيــة للمخيــم. بــدأت إعــادة 
اإلعمــار المــادي لنهــر البــارد فــي تشــرين 
الثاني/نوفمبــر ٢٠٠9 بعــد إزالــة أكثــر مــن 
ــة  ــر مكعــب مــن األنقــاض وازال 5٠٠٠٠٠ مت

أكثــر مــن 1٢5٠٠ قذيفــة غيــر منفجــرة.

• فــي نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢1، 
وقعــت الحكومــة األلمانيــة مــن خــالل بنــك 
التنميــة األلمانــي KfW اتفاقيــة لتمويــل 
يأتــي  البــارد.  نهــر  مخيــم  إعمــار  إعــادة 
التــي  الســابقة  الجهــود  إطــار  فــي  هــذا 
دعمتهــا ألمانيــا فــي إعــادة إعمــار المخيــم 
فــي  االشــتباكات  نتيجــة  تدميــره  بعــد 
المتوقــع  يــزال مــن  ، حيــث ال  عــام ٢٠٠7 
ــه.  عــودة مــا يقــرب مــن ٢٠9٠٠ شــخص إلي
مالييــن   1٠ البالغــة  المســاهمة  ســتمكن 
ــى  ــي 19٢ أســرة مــن العــودة إل ــورو حوال ي
٢69 وحــدة ســكنية. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
فتــح متاجرهــم  األعمــال  ســيعيد أصحــاب 
فــي 31 وحــدة تجزئــة أعيــد بناؤهــا حديًثــا.
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لالجئيــن  البــارد«  »نهــر  مخيــم  عــاش 
الفلســطينيين، أطــوارًا مــن العالقــات الُمتغيــرة 
وفــي  لبنــان.  شــمالي  الجغرافــي  جــواره  مــع 
مســارًا  تســلك  أنهــا  بــدت  لقراءتهــا،  ســعٍي 
انحداريــًا لجهــة تعميــق عزلــة أبنــاء المخيــم الذيــن 
مــا زالــوا يدفعــون غاليــًا ثمــن معــارك 2007، حيــن 
اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن الجيــش اللبنانــي 
ــح اإلســالم، وأدت لدمــاره وتشــريد  ــم فت وتنظي

أهلــه.  مــن  اآلالف 

ولــدى الحديــث عــن عالقــة أبنــاء »البــارد« بالجــوار، 
كمنعطــف  عــام 2007،  لوضــع  كثيــرون  يذهــب 
زمنــي مفصلــي لهــذه العالقــة، بيــن مــا قبلــه 

ومــا بعــده. 

اليــوم، يكفــي الوقــوف عنــد تخــوم هــذا المخيم، 
الــذي يقــع عقاريــُا ضمن نطــاق بلديــة »المحّمرة« 
مــن  العزلــة  ســمات  تتضــح  حتــى  عــكار،  فــي 
مداخــل  عنــد  مشــّددة  أمنيــة  حواجــز  خــالل 
ومخــارج المخيــم، الشــرقية والغربيــة والجنوبيــة،  
خضــع   أن  منــذ   اللبنانــي،  الجيــش  يفرضهــا 
المخيــم لســلطته المباشــرة بعــد معــارك 2007. 
فقــد بــات الدخــول إلــى المخيــم مهمــة صعبــة، 
ويســتوجب  واللبناييــن،  الفلســطينيين  علــى 
التصريحــات واألذونــات األمنيــة وإبــراز الهويــات، 
مــع ذلــك يطــرح أ الســؤال ســريعًا: كيــف يتعايش 

أبنــاء »البــارد« مــع محيطهــم؟ 

دالالت المكان 

ــارد« مــع محيطــه، فــي  يتقاطــع مخيــم »نهــر الب
بالفقــر  التشــارك  ســمات عــدة. فــي مقدمهــا 
األساســية،  العيــش  مقومــات  مــن  والحرمــان 
معــدالت  وارتفــاع  التحتيــة،  البنــى  وانهيــار 
ــة ومعايشــة جــوالت تاريخيــة مــن العنــف  البطال
ومعــارك االقتتــال، وإن بســياقات مختلفــة، لكــن 
النتيجــة واحــدة: صبــغ الشــمال عمومــًا، بمناطقــه 
أمنيــة  أبعــاد  ذات  نمطيــة  بصــورة  ومخيماتــه، 
ــرت  ــة أث ــة وسياســية وثقافي ــة ومجتمعي وطائفي

علــى عالقاتــه ونظــرة اآلخريــن لــه. 

البــارد«  »نهــر  مخيــم  أن  القــول  يمكــن  لــذا، 
وجــواره، يتشــاركون ربمــا، تلــك »المظلوميــة« 
المتعــارف عليهــا لبنانيــًا، وإن بدرجــات متفاوتــة. 

مــن  موجــات  ثمــة  التقاطــع،  هــذا  وضمــن 
ال  أســبابها  طــورًا،  والنفــور  تــارًة  االنســجام 
تختلــف عــن مســببات التقاطــع، ُيضــاف إليهــا 
إختــالف الهويــة بيــن مواطــن لبنانــي والجــئ 
فلســطيني، اللذيــن وجــدا نفســيهما مدفوعين، 
فــي ذاك العــام المأســاوي)2007(، نحــو معــارك 
لــم يخططــون لهــا كأفــراد، بــل دفعــوا ثمنهــا دماًء 
ودمــارًا وموقوفيــن وجرحــًا عميقــًا لــم يندمــل مــع 

مضــي نحــو 14 عاًمــا. 

تاريخ من عالقات مخيم نهر البارد وجواره 
رتها معارك الـ 2007  عكَّ

جنى الدهيبي  |  باحثة وصحافية لبنانية

البعد األمني واالقتصادي

مــن  كثيــرًا  »البــارد«،  مخيــم  ظــروف  دفعــت 
عــن  بحَثــا  لمغادرتــه،  الفلســطينيين  الشــباب 
)اســم  أســامة  أســواره.  خــارج  للعيــش  فرصــة 
فــي  عمــل  فرصــة  وجــد  عامــًا،   34 مســتعار(، 
بيــروت، لكنــه يرســخ مخيــم »البــارد« فــي ذاكرتــه، 
كـــ »حصــٍن أمنــي« معــزول عــن بيئتــه الجغرافيــة 
ليســت  عــدة،  بأســباب  ربطــًا  والديمغرافيــة، 

ومنهــا:  أحداهــا،  إال   2007 معــارك 
• ضعــف دور الفصائــل الفلســطينية داخــل 

المخيــم.
• عــدم وجــود راٍع للمخيــم خدماتيــًا واجتماعيــًا 

ــًا. واقتصادي
• اختــزال حضــور الدولــة اللبنانيــة علــى الجانب 

األمني.
أنهــم  المخيــم  أهالــي  معظــم  شــعور   •
محيطهــم  فــي  مقبوليــن  وغيــر  منبــوذون 
كونهــم الجئيــن ال يتمتعــون بالحقــوق المدنية 
آثــارًا  والعمليــة، وألن معــارك 2007 خلفــت 
مدمــرة وســلبية فــي الداخــل وبالعالقــة مــع 

الجــوار. 

ُيذكــر أســامة أن مخيــم »البــارد« شــكل ســابًقًا 
مركــزًا اقتصاديــًا بالــغ األهميــة للبنانييــن، بســبب 
الحــدود  مــن  وقربــه  االســتراتيجي  موقعــه 

تحقيق

مخيم البداوي حاضنة مخيم نهر البارد

مخيم نهر البارد
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الســورية. إذ إن مســاحته تتداخــل بالبحــر، وجعلت 
لعمليــات  حتــى  مركزيــة  نقطــة  تاريخيــًا  منــه 
التهريــب نحــو ســوريا، وخاصــة التبــغ، وبالشــراكة 
معــارك  لكــن  اللبنانيــة.  الشــخصيات  كبــار  مــع 
الجغرافيــة.  كل مميزاتــه  علــى  2007، قضــت 

يتوافــق معــه الناشــط الفلســطيني ناصــر قمــر 
)30 عامــًا(، الــذي يقيــم فــي مخيــم »نهــر البــارد« 
منــذ طفولتــه، ولــم ينــَس »مآثــر« معــارك 2007، 
التــي ُطبعــت جســديًا علــى كــّف يــده، إثــر إصابتــه 
أو  نســمع  »لــم   ،2007 قبــل  رصــاص.  بطلقــة 
نتأثــر بوجــود الحواجــز األمنيــة، كنــا نعُبــر ذهابــًا 

ــًا نحــو الجــوار، مــن دون أي مشــكلة«.  وإياب

وعلــى مــّر ســنوات قبــل المعــارك، ربطــت مخيــم 
»نهــر البــارد« مــع جــواره عالقــة اقتصاديــة متينة، 
تفوقــت أحيانــًا علــى العالقــات االجتماعية، التي 
لــم تخــُل مــن المصاهــرة والزيجــات المختلطــة، 
وتحديــدًا مــع محيــط المخيــم فــي المنيــة وعــكار. 

المخيــم،  أقاربــه وأهــل  عــن  ناصــر قمــر  ينقــل 
حكايــا ارتباطهــم مــع جــواره بعالقــة اقتصاديــة 
بحتــة، وكان المخيــم نقطــة رئيســية حّيــة شــمااًل، 
ويقصــده الجــوار للشــراء والتعامــل فــي التجــارة 
العامــة والمــواد الغذائيــة واأللبســة، وكان أشــبه 
بســوق تجــاري صغيــر، ال ينــام علــى مــدار 24 
كانــوا  أهالــي طرابلــس  بعــض  ســاعة، وحتــى 

يقصدونــه للتبضــع بالجملــة. 

أمــا بعــد أحــداث 2007، انقلــب المشــهد رأســًا 
علــى  الداميــة  المعــارك  وأثــرت  عقــب،  علــى 
أن  قمــر  يعتبــر  بالجــوار.  المخيــم  أهــل  عالقــة 
أهالــي المخيــم وقعــوا ضحيــة نظــرة مســبقة 
مــن الجــوار، وكانــت تضمــر اتهامــًا مبطنــًا يشــي 
تورطــوا  مــن  هــم  المدنييــن  البــارد  أهالــي  أن 
وقتــل  اللبنانــي  الجيــش  بمواجهــة  مباشــرة 
عناصــره، خصوصــًا أن ثمــة عناصــر كثــر ُقتلــوا هــم 

مــن أبنــاء عــكار ومحيطهــا. 

لــذا، أفــرزت تلــك المعــارك فجــوة عميقــة بيــن 
قمــر،  بــرأي  الطرفــان،  بينمــا  وجــواره،  المخيــم 

همــا ضحيــة واحــدة لتلــك األحــداث الداميــة. 

وتســببت تلــك االحــداث وما تبعها مــن عدم إنجاز 
مشــروع إعمــار المخيــم الــذي تكفلــت بــه ماديــًا 
الــدول المانحــة فــي مؤتمــر فيينــا عــام 2008، 
بشــرخ بيــن المخيــم وجــواره، وأصبــح بنظــر أهلــه 
وجيرانــه أنــه أشــبه بســجن كبيــر، تتــوارى داخلــه 
معالــم البــؤس والدمــار وعوامــل العزلــة الخانقــة. 
وفــي طبيعــة الحــال، تأثــرت العالقــة االقتصادية 
بيــن المخيــم والجــوار، ويعتبــر اهالــي المخيــم كما 

جــواره أنهــا صــارت صفــرًا.

يعتبر الناشط المدني اللبناني محمد الدهيبي، 
والمقيــم فــي بلــدة المنيــة القريبــة مــن المخيــم، 
أنــه بعــد معــارك المخيــم بفتــرة، نشــأت أبنيــة 
ســكنية مرتفعــة غطــت واجهــة المخيــم، وفصلتــه 
عــن الطريــق العــام، فكرســت عزلتــه، و«أن بعــض 
النافذيــن حاولــوا االســتثمار بالنقمــة الشــعبية 

اللبنانيــة علــى مــا شــهده المخيــم«.

مكتًظــا  بقــي  المخيــم  إن  الدهيبــي  ويقــول 
المحــدودة،  الجغرافيــة  بمســاحته  ومخنوًقــا 
شــريحة  »ألن  أفقيــًا،  وليــس  عموديــًا  فتمــدد 
ترفــض  أصبحــت  الجــوار  أهالــي  مــن  واســعة 
علــى  إال  المخيــم،  ألهالــي  المنــازل  تأجيــر 
الــى أن  مســتوى شــخصي محــدود«. ويشــير 
شــكلت  المخيــم  مداخــل  عنــد  الجيــش  حواجــز 
عامــاًل نفســيًا مقلقــًا ألهالــي الجــوار، وأصبــح 
أو  منــه  االقتــراب  عــدم  يفضلــون  معظمهــم 
المشــددة.  األمنيــة  لالجــراءات  نظــرًا  دخولــه، 

المخيــم  أهالــي  أن  اللبنانــي  الناشــط  ويــرى 
إلــى  تضــاف  كبيــرة،  مظلوميــة  يعيشــون 
العمــل.  المدقــع داخلــه وتدنــي فــرص  الفقــر 
ذلــك، وأولهــا  عــدة مســؤولية  ــل جهــات  ويحمِّ
االونــروا،  مؤسســة  الدولــي،  المجتمــع 
اللبنانيــة.   والدولــة  الفلســطينية  المنظمــات 
ويقــول إن المخيــم خســر االندمــاج االجتماعــي 
وكرســته  المعــارك،  بددتــه  إذ  واالقتصــادي، 

تاليــًا.  األمنيــة  العوامــل 

تحقيق

غنومــي،  خنســاء  الفلســطينية  الســيدة  لكــن 
المقيمــة فــي المخيــم تعتبــر أن تلــك المعــارك 
لــم تقــِض كليــًا علــى عالقتــه بالجــوار، »ألنهــا 
واألخــوة  المصاهــرة  كرســتها  تاريخيــة  عالقــة 
التجــاري«،  والتبــادل  االجتماعــي  والتالقــي 
مذكــرًة أن مــا يجمــع المخيــم بجــواره هــو مناصــرة 
القضيــة الفلســطينية، وتفاعلهــم ســويًا تضامنــًا 
ودعمــًا عنــد اشــتداد وتيــرة العــدوان اإلســرائيلي 

فــي فلســطين. 

مخيــم  أقــرب  وهــو  البــداوي«  »مخيــم  أّمــا 
 7 نحــو  عنــه  ويبعــد  »البــارد«،  للـــ  فلســطيني 
كيلومتر، فشــكل الحاضنة األكبر ألهالي المخيم 
فلســطيني  الجــئ  ألــف   27 نحــو  تشــرد  بعــد 
إلــى  معظمهــم  توجــه   ،2007 معــارك  عقــب 
البــداوي، فيمــا لجــأت قّلــة إلــى الجــوار اللبنانــي 
كالمنيــة وبعــض بلــدات عــكار، وتوجــه البعــض 

وصيــدا.  بيــروت  مخيمــات  إلــى 

الداخــل  فــي  الفلســطيني  »النــزوح«  هــذا 
اللبنانــي، ســاهم أيضــًا فــي خلــق نــوع جديــد 
مــن العالقــات مــع الجــوار، ترتكــز علــى مفهــوم 
الملجــأ البديــل والحاضنــة والحمايــة مــن أهــوال 
الرصــاص والمدافــع والدمــار، فعــززوا عالقاتهــم 
االجتماعيــة والتجاريــة فــي األماكــن التــي لجــأوا 
لالنتهــاء  الطويــل  انتظارهــم  فــي ظــل  إليهــا، 

مــن إعمــار مخيمهــم للعــودة إلــى منازلهــم. 

ترتفع معدالت البطالة بين شباب المخيم وجواره.

*الصور لجنى الدهيبي
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القطار وسيلة اللهو الوحيدة ألطفال مخيم نهر البارد )عدنان حمد(

يكــره الفلســطينيون عمومــًا شــهر أيــار، ألن فيــه 
دولتهــا  قيــام  الصهيونيــة  العصابــات  أعلنــت 
علــى أنقــاض قراهــم ومدنهــم وجثاميــن أهلهــا. 
لكــن وبالنســبة ألهالــي مخيــم نهــر البارد، شــمال 
بشــكل  مكروهــًا  الشــهر  هــذا  أضحــى  لبنــان، 
مضاعــف بعــد أحــداث عــام 2007. وأصبــح تاريخــًا 
مفصليــًا فــي تغريبــه الفلســطينيين فــي لبنــان، 
يفصــل بيــن حقبتيــن فــي حيــاة المخيــم، فمــا 

قبلــه ال يشــبه مــا بعــده. 

تغّيــرت جغرافيــا المخيــم بعــد دمــاره وإعــادة بنائه، 
وديموغرافيــا المخيــم المعطــرة برائحة فلســطين 
ســحقتها الحــرب واســُتبدلت بأحيــاء مدنيــة. محــت 
الحــرب مــا كان يحتويــه مــن ذكريــات حفــرت علــى 
جدرانــه وداخــل أزقتــه، فانســحبت علــى التركيبــة 
االجتماعيــة وأحدثــت تغّيــرًا كبيــرًا داخــل مجتمــع 
يحــوي أكثــر مــن 25 ألــف نســمة حســب إحصائيــة 
لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني الصــادرة عــام 
2017. شــواهد وأحيــاء كثيــرة فقدهــا المخيــم، 
مثــل ملعــب الشــهداء الخمــس، كورنيــش البحــر، 
مســابح  المهجريــن،  ســاحة  الصخــور،  منطقــة 
والتعاونيــة؛  المســلخ،  القطــار،  جســر  النهــر، 
ــاء هــذا المخيــم  لكنهــا بقيــت محفــورة بذاكــرة ابن
الــذي أنشــئ عــام 1949، ولجــأت اليــه عائــالت 
مــن شــمال فلســطين،  فلســطينية معظمهــا 
ــذ نشــأتها أســماء قــرى  ــاؤه من ــت أحي ــك حمل لذل
صفوريــة وسعســع والدامــون وعمقا والســموع 

ــروة وغيرهــا. والب
سعسع وصفورية

يتناقــل أبنــاء المخيــم قصــة قديمــة بيــن أهالــي 
كانــوا  صفوريــة  أهالــي  وسعســع.  صفوريــة 
يطلقــون علــى حّيهــم لقــب »عاصمــة المخيــم«، 
حيهــم  أن  سعســع  أهالــي  يؤكــد  كان  بينمــا 
هــو األوســع واألجــدر بهــذا اللقــب، وكان فــي 
المخيــم القديــم خــط فاصــل بينهمــا هــو الشــارع 
العــام. المنافســة بيــن البلدتيــن شــملت الطبقــة 
المتعلمــة وانســحبت على أطبــاق الطعام وعلى 
األشــهر  فالمبــاراة  خاصــًة،  الرياضــي  القطــاع 
واألكثــر متابعــة كانــت بيــن أعــرق فريقيــن؛ نــادي 
الناصــرة ممثــاًل صفوريــة ونــادي العــودة ممثــاًل 
»الكــم التحتانــي« بمــا فيــه حــي سعســع. لــم 
جمهــور  مــن  أعــرض  جمهــورًا  المخيــم  يشــهد 
هــذه المبــاراة، وال حتــى عندمــا تمــت اســتضافة 
ناديــي النجمــة واألنصــار فــي المخيــم. وغالبــًا 

مخيم نهر البارد الجديد: البحث عن جذور 
الذكريات والوقائع

أحمد الدلو  |  صحافي فلسطيني من »تفاعل«

مــا كانــت المبــاراة تنتهــي بفــارق هــدف، يحتفــل 
بعدهــا الفريــق الفائــز طيلــة أســبوع كامــل.

هــذه األجــواء اختفــت تمامــًا، ليــس ألن الفريقيــن 
اتخــذا قــرارًا بعــدم المشــاركة فــي بطولــة واحــدة، 
الشــهداء  ملعــب  أرض  تســلم  لعــدم  وإنمــا 
الخمــس » لوجــود مشــاكل قانونيــة علــى العقار، 
المخيــم  فــي  الرياضيــة  اللجنــة  عضــو  يقــول 
مســتأجر  ملعــب  فهــو  البديــل  أمــا  واكــد.  خيــر 
بعقــد لخمســة أعــوام فقــط، بتمويــل منظمــة 
ــم  ــرا« و«التعلي »اليونيســيف ومؤسســتي »أني
فــوق الجميــع« ضمــن مشــروع »تمكيــن األطفال 
لبنــان  الفلســطينيين فــي  الالجئيــن  والشــباب 
مــن خــالل الرياضــة. لكــن الخــوف هــو من«عــدم 
الملعــب  اســتئجار  إلعــادة  جديــد  ــول  ممِّ إيجــاد 

الــذي ينتهــي عقــده بعــد عــام«.

تحقيق

أزمة نهر البارد كانت درسًا بليغًا 
للفلسطينيين الذين أوصلوا رسالة 
قبل تدمير المخيم وبعده، أنهم 
ليسوا طرفًا في أي نزاع سياسي 

لبناني وخارجي. فبرغم الكثير من 
التوترات األمنية في لبنان حافظت 

المخيمات الفلسطينية على 
حيادتيها مستفيدة من تجربة نهر 

البارد المريرة “.
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مخيم ظل

عــاد أهالــي المخيــم الــى البنيــان الجديــد بعــد 
إعــادة اإلعمــار وتســلم بيــوت صغيــرة المســاحة 
لكــن تفتقــد  متراصــة بشــكل أجمــل نوعــًا مــا، 
أعــوام  مــرت  القديــم. فقــد  المخيــم  روح  الــى 
لتأميــن تمويــل االعمــار وإزالــة الــركام .وفــي عــام 
2011 تســلمت أول عائلــة بيتهــا الجديــد. وفــي 
المحصلــة عــاد النــاس الــى مــكان ظــل أســمه 
مخيــم. وظهــرت آفــات كثيــرة بســبب الضغــوط 
خلفــت  المعقــدة  الجديــدة  والتركيبــة  النفســية 
عــام 2013  أولهــا  المخيــم.  جرائــم هــزت  ثــالث 
ــل شــاب فــي  ــى قت عندمــا أقــدم مراهقــون عل
مقتبــل العمــر. وفــي شــباط الماضــي ُقتلــت 
امــرأة ســتينية ورميــت جثتهــا فــي البحــر، وفــي 
شــقيقه  شــاب  قتــل  الماضــي  االول  تشــرين 
األصغــر تحــت تأثيــر المخــدرات. وفــي عــام 2011، 
فــي  الحصــري،  خضــر  أبــو  الفلســطيني  قتــل 

قريــة عكاريــة أثنــاء عملــه بتوزيــع البوظــة.

 يعتبــر المعالــج النفســي عمــر وهبــة، أن »هــذه 
علــى  تعميمهــا  يمكــن  ال  فرديــة  المشــاكل 
المجتمــع. ويعيــد تزايدهــا إلــى تــردي االوضــاع 
معــدل  ارتفــاع  إلــى  أدت  التــي  المعيشــية 
اللبنانيــة  األراضــي  علــى  والجرائــم  الســرقات 
والفقــر،  البطالــة  نســب  ازديــاد  أن  كمــا  كافــة. 
أدخــل ظواهــر ســلبية فتكــت بمجتمــع الشــباب، 
بكثــرة،  وتعاطيهــا  المخــدرات  ترويــج  فانتشــر 
وللحــد منهــا نشــطت مبــادرات مجتمعيــة توعويــة 
وتســعى  المخيــم  وأحيــاء  مقاهــي  تجــوب 
بإمكانيــات محــدودة الــى معالجــة المدمنيــن.«

اقتصاد خاسر

كان محمــد الحصــري، يملــك قبــل الحــرب معمــل 
بوظة ضخم يعمل بورديتين صباحية ومســائية، 
وكّلــف المشــروع قرابــة المليــون دوالر انتهــى 
مــع الحــرب كمــا يقــول نجلــه خضــر. وحيــن أعــادت 
بطاقــة  الحــرب  بعــد  المصنــع  تشــغيل  العائلــة 
إنتاجيــة محــدودة، ســرعان مــا توقــف مجــددًا بعــد 
حادثــة مقتــل الحــاج محمــد )أبــو خضــر( فــي قريــة 
لبنانيــة بدافــع الســرقة. »أصبحــت العائلــة بــال 
بــل وُحرمــت مــن ميزانيــة التعويــض  مدخــول، 
التــي كانــت ســتطالها مــن الهبــة اإليطاليــة اذ تــم 

تحويلهــا إلــى مشــاريع عامــة«، يضيــف خضــر.

مشــاريع كثيــرة تضــررت نتيجــة تدميــر المخيــم، 
صغيــر،  عائلــي  مشــروع   300 قرابــة  فأقفــل 
وتكبــدت مشــاريع أخــرى خســائر فادحــة وأقفلــت 
أطــراف  علــى  الحواجــز  فــرض  نتيجــة  الحقــًا 

أحــد  إلــى  اللبنانييــن  دخــول  وتوقــف  المخيــم، 
لبنــان. شــمال  التجاريــة  األســواق  أكبــر 

كان وســيم أبــو الحجــل يملــك منجــرة للخشــب 
ويملك والده ســوبر ماركت، ونتيجة الحرب ُدمرا، 
ض عليهمــا الخســائر. يعمــل وســيم  ولــم يعــوَّ
حاليــًا فــي مشــروع إعــادة إعمــار المخيــم بيوميــة 
تبلــغ 100 ألــف ليــرة أي مــا يعــادل بضعــة دوالرات 
اميركيــة ووالــده عاطــل مــن العمــل. سيتســلم 
وســيم ووالــده محالهمــا المعــاد اعمارهمــا، فــي 
شــهر شــباط المقبــل، ولكــن بمســاحات مختلفــة. 
منجــرة الخشــب التــي كانــت تبلــغ 45 متــرًا مربعــًا، 

أصبحــت االن 12 متــرًا مربعــًا.

ابراهيــم عثمــان متــزوج ولديــه ســتة إوالد، يعمــل 
مدرســًا فــي أحــد مــدارس عــكار الخاصــة، بعــد 
ــون  ان كان يعمــل فــي تجــارة البالســتيك والكرت
قبــل حــرب المخيــم. خســر منزلــه بعــد الحــرب، 
الرابــع  للعــام  يســكن  اعمــاره،  إعــادة  وبانتظــار 
عشــرة باإليجــار. وبقيــت الديــون تالحقــه وهــي 
مســتحقات ماليــة متعلقــة بتجارتــه حينهــا. يقول: 
المخيــم  أبنــاء  ظــروف  زادت   2014 عــام  »فــي 
صعوبــة عندمــا توقفــت »األونــروا« عــن دفــع 
بــدل االيجــار والتقديمــات االجتماعيــة بوقفهــا 
البــارد.  نهــر  بأهالــي  الخاصــة  الطــوارئ  خطــة 
ومــع نهايــة عــام 2019 ونتيجــة تدهــور االوضــاع 
ظروفنــا  تفاقمــت  لبنــان  فــي  االقتصاديــة 
مأســاوية وتراكمــت علينــا الديــون وأصبحنــا فــي 

ورطــة حقيقيــة«. 

يشــير ابراهيــم إلــى أن »مدخولــه الشــهري اليــوم 
أصبــح يعــادل أقــل مــن 60 دوالرًا، بينمــا يحتــاج 
دوالر«.  خمســمائة  يبلــغ  شــهري  لمصــروف 
ويطالب »األونروا« بتسريع عملية اعادة اإلعمار، 
والبــدء الفــوري بدفــع بــدل إيجــار منصــف وعــادل 
للعائــالت التــي لــم يتــم اعــادة إعمــار منازلهــا بعــد 
تدهــور ظــروف هــذه الفئــة المهمشــة. ويناشــد 
فــي  »باالهتمــام  الفلســطينية  المرجعيــات 
وتحييدهــم  للفلســطينيين  االجتماعــي  الجانــب 
عــن الخالفــات والمماحــكات الفصائليــة، وعــدم 
حصــر االهتمــام بالمنتســبين للفصائــل مــن دون 
إلنهــاء  اللبنانيــة  »الحكومــة  ويدعــو  غيرهــم«. 
الحالــة العســكرية عــن المخيــم وتســهيل تواصلــه 
مــع الجــوار إلعــادة تحريــك الحركــة التجاريــة داخــل 
التــي  والقوانيــن  التشــريعات  وإزالــة  المخيــم، 
الوجــود  ومقاربــة  الفلســطينيين  علــى  تضيــق 
أخــوي  منظــور  مــن  لبنــان  فــي  الفلســطيني 

وانســاني وحقــوق اجتماعيــة ضروريــة«.

إعادة اعمار بطيئة

تعــرض منــزل أبــو وســيم، وغيــره للقضــم نتيجــة 
معاييــر المخطــط المعمــاري الــذي رافــق إعــادة 
ســابقًا  المكتظــة  المخيــم  فمســاحة  االعمــار، 
ُيعــاد بنــاء منازلهــا، ولكــن مــع اســتحداث شــوارع 
كانــت أزقــة ضيقــة فــي الماضــي. ومــع بدايــات 
عــام 2022 ســتنتهي 75 فــي المئــة مــن عمليــة 
الــرزم  لبعــض  ميزانيــة  وجــود  ومــع  االعمــار، 
التــي تــم البــدء بهــا، أو علــى األقــل وضعــت 
إلــى 85  النســبة  مخططاتهــا، يمكــن أن تصــل 
فــي المئــة. لكــن ذلــك لــم يخفــف مــن ســخط 
االهالــي، فالحــرب انتهــت قبــل نحــو 15 عامــًا 
مديــر  يقــول  ذلــك  ومــع  اإلعمــار.  ينتــه  ولــم 
مؤسســة »شــاهد« لحقــوق االنســان، محمــود 
حنفــي:« إن مــا حــدث ُيعــّد إنجــازًا وإن الصمــود 
والوجــود همــا الــذان انتصــرا فــي النهايــة، ألنــه 
لــم يكــن هنالــك قــرار بإعــادة إعمــار نهــر البــارد، 
أســوة بمخيمــات دمــرت ســابقًا ولــم يتــم إعــادة 
بنائهــا ». ويضيــف أنــه »وعلــى الرغــم مــن وتيــرة 
فــي  جهــدت  األونــروا  أن  اال  البطيئــة  االعمــار 
اإلعمــار، وهــي مقصــرة فــي آن وينبغــي عليهــا 
إكمالــه«. ويعتبــر أن »أزمــة نهــر البــارد كانت درســًا 
رســالة  أوصلــوا  الذيــن  للفلســطينيين  بليغــًا 
قبــل تدميــر المخيــم وبعــده، أنهــم ليســوا طرفــًا 
ــزاع سياســي لبنانــي وخارجــي، برغــم  فــي أي ن
الكثيــر مــن التوتــرات األمنيــة فــي لبنــان. فقــد 
حافظــت المخيمــات الفلســطينية علــى حيادتيهــا 

مســتفيدة مــن تجربــة نهــر البــارد المريــرة«.

تحقيق
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إعمار مخيم نهر البارد و دروس التجربة:                             
المسكن الالئق في سبيل الوطن الالئق

 كمــا أن التكويــن الطــارئ المرتجــل  للمخيــم، تحت 
صدمــة الُبعــد عــن الوطــن، انطــوى فــي الوقــت 
نفســه، علــى  شــكل آخــر مــن العنايــة الفائقــة  
المؤقتــة،  الحيــاة  شــروط  وبتحســين  بالتعليــم 
وإمكانيــة جعلهــا مخزنــًا  للذاكــرة الدافئة واالنتماء 
األصيــل والهويــة الوطنيــة. ولنهــر البــارد خاصــة، 
واالقتصاديــة  والوطنيــة  االجتماعيــة  الميــزة 
والثقافيــة، الــذي  زاد عمــره عــن ثالثــة اجيــال مــن 
التغريبــة الفلســطينية المليئــة بالمعانــاة، ولكــن 
ولكــن  بالصبــر  بكرامــة.  ولكــن  باأللــم  بكبريــاء. 
بالّتحــدي. بــاإلرادة الجماعية وبالثقة بالمســتقبل. 

اثبتــت نكبــة البــارد الثانيــة،  أن اجهــاض األزمــات 
التــي تحــدث أمــر ممكــن، فــي حــال كانــت الوقاية 
خيــرًا مــن العــالج، وأن العجــز عــن اجهاضهــا يطــرح 
وثانيهمــا،  بفاعليــة.  إدارتهــا  اولهمــا،  خياريــن؛ 
االستســالم لهــا وتلقــي آثارهــا التــي قــد تكــون 
تدميريــة. لذلــك تتطلــب األزمــات إدارة حاذقــة، 
التــوازن،   مــن  اعلــى  وقــدرًا  صعبــة  وقــرارات 
والتعــاون  الوحــدة  والتفاهــم  التوتــر  وعــدم  

والثقــة...

فعلــى صعيــد إدارة األزمة تعني االســتراتيجيات 
والخطــط واالســاليب التــي نتبعهــا إلدارة عمليــة 
االعتياديــة.  غيــر  الحــاالت  لمواجهــة  و  معقــدة 
  )2007( البــارد  نهــر  مخيــم  حــرب  جــاءت  فقــد 

مروان عبد العال  |  روائي وسياسي فلسطيني ومسؤول اللجنة الفلسطينية لمتابعة اعمار مخيم نهر البارد.

حكاية مخيم

عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد مستمرة-  الصورة من تشرين الثاني ٢٠٢1)االونروا(

كأزمــة طارئــة لتعّكــر الســياق اإليجابــي للعالقــات 
يتبلــور فــي  بــدأ  الــذي  الفلســطينية،  اللبنانيــة 
العــام 2005 مــع تحســن العالقــات بين الطرفين، 
والــذي تجّســد فــي إعــادة فتــح مكتــب )م.ت.ف( 
ــى  ــل الفلســطيني إل الفلســطينية ورفــع التمثي
مســتوى ســفارة ، كمــا تجّلــى فــي إنشــاء لجنــة 

الحــوار اللبنانــي الفلســطيني.

كان للّتأُخر في إعادة اعمار 
المخيم  انعكاس على الوضع 

االجتماعي والنفسي واالقتصادي 
وتأزيم الفلسطيني وجوديًا، وعلى 
انقطاع تواصل المخيم مع محيطه 

االجتماعي واالقتصادي من خالل 
خسارة الدور الذي لعبه كمركز 

تجاري للمحيط اللبناني.

اإلعمــار طالــت جــّراء جملــة مــن التعقيــدات الفنيــة 
واللوجســتية والعقبــات القانونيــة والسياســية. 
الكلفــة  حجــم  تقديــر  ســوء  خــاص  وبشــكل 
حصــول  صعوبــة  مــن  رافقــه  ومــا  اإلجماليــة، 
األونــروا علــى أمــوال إضافيــة مــن المموليــن 

المتعثــرة. اإلعمــار  عمليــة  إلســتكمال 

وكان للّتأُخــر انعــكاس علــى الوضــع االجتماعــي 
والنفســي واالقتصــادي وتأزيــم الفلســطيني 
المخيــم مــع  انقطــاع تواصــل  وجوديــًا، وعلــى 
خــالل  مــن  واالقتصــادي  االجتماعــي  محيطــه 
ــز تجــاري للمحيــط  ــه كمرك ــذي لعب ــدور ال خســارة ال

اللبنانــي.

المعنيــة،  األطــراف  كل  قبــل  مــن  ُيــراد  وكان 
يشــكل  أن  والفلســطينية  اللبنانيــة  وخصوصــًا 
نموذجــًا  إعمــاره  إتمــام  بعــد  البــارد  نهــر  مخيــم 
»المخيــم  أي  الفلســطينية،  المخيمــات  لباقــي 
النموذجــي« الــذي ُيحتــذى بــه فيمــا يتعلق بتوفير 
الســكن الالئــق واألمــن اإلجتماعــي واإلنســاني 
والعالقــة الجيــدة مــع الجــوار. ولكــن لألســف، 
والتعقيــدات  لألســباب  الفرصــة  هــذه  فقدنــا 
الســابقة. وهــذا يســتلزم ضــرورة تقييــم التجربــة 
برمتهــا إلســتخالص الــدروس والعبــر ولإلضــاءة 
والتعلــم  التجربــة  تلــك  فــي  اإليجابيــات  علــى 

منهــا. 

كان  المدخــل احتــواء األزمــة، بالقــرار اللبنانــي 
إعــادة  بضــرورة   والصريــح  الواضــح  الرســمي 
اإلعمــار كمــا كان، واإلنتهــاء منــه بحلــول العــام 
إلــى  المخيــم  ســكان  عــودة  وبحتميــة   ،2011
إعــادة  عمليــة  فــإن  لألســف  ولكــن  بيوتهــم. 
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ومن هذه اإليجابيات:

ُيعــاد  الــذي  الوحيــد  المخيــم  البــارد كان  نهــر   -1
بنــاؤه مــن بيــن المخيمــات الفلســطينية التــي 

.. الحــرب األهليــة  ُدّمــرت خــالل 

القيــادة  قبــل  مــن  المحســوب  التعاطــي   -2
الــى  انحــازت  عندمــا  األزمــة،  إزاء  الفلســطينية 
جانــب الدولــة اللبنانية ضــد اإلرهاب، ألن المخيم 
ضحيتــه. وأســهمت فــي االنتصــار عليــه، رغــم 
كلفــة الدمــار والتهجيــر الباهظــة التــي تكبدوهــا.

 
ز للمخيم، الذي  3- كان للوضع االقتصادي المميَّ
شــكل ســوقًا اقتصاديــًا للجــوار اللبنانــي، مردودًا 
وجــواره   المخيــم  بيــن  العالقــات  علــى  إيجابيــًا 
واالندمــاج  المصاهــرة  فــي عالقــات  تجســدت 
اإلجتماعــي بيــن ســكان المخيــم وســكان الجــوار. 
وهــذا مــا خلــق حالــة مــن التكافــل والتضامــن، 
وباتــت إعــادة الوئــام االجتماعــي والحيــاة المدنيــة 
للمصداقيــة  معيــارًا  واالقتصاديــة  والثقافيــة 
السياســية الموجبــة لتطويــر العالقــات األخويــة 
بيــن الشــعبين، وحفــظ ســيادة لبنــان وصيانــة 
ــي  ــزام المبدئ ســلمه األهلــي، فضــاًل عــن االلت
فــي  بحقهــم  والتمّســك  الالجئيــن  بقضيــة 

العــودة.

اتبعتهــا  التــي  اإليجابيــة  للمقاربــة  كان   -4
األونــروا فــي إشــراك المجتمــع المحلــي فــي 
المذكــرات  خــالل  مــن  اإلعمــار  عمليــة  تصميــم 
المشــتركة التــي وقعتهــا مــع كل مــن »الهيئــة 
األهليــة لإلعمــار والبحــوث والدراســات« واللجنــة 
نتــج  التــي  البــارد  نهــر  مخيــم  فــي  الشــعبية 
إعمــار  إلعــادة  المتابعــة  لجنــة   « تشــكيل  عنهــا 
مخيــم نهــر البــارد« دورًا كبيــرًا كونهــا تضــم الــُكل 
الفلســطيني،  وكشــريك فــي متابعــة التصميــم 
والتنفيــذ، وفــي الحفــاظ علــى الطابــع المعمــاري 
»المؤقــت« للمخيــم وعــدم تحويلــه إلــى حالــة 
العالقــات  أواصــر  علــى  والحفــاظ  دائمــة، 
الجيــرة والتماســك والنســيج   األســرية وروابــط 
اإلجتماعــي، بمــا ســاعد فــي الحفــاظ علــى هوية 

يمثــل.  بمــا  الفلســطيني  المخيــم 

.... وتوصيات

وفــي ســياق تعلــم الــدروس والِعبــر واســتثمار 
الجوانــب اإليجابيــة مــن تجربــة إعــادة إعمــار مخيــم 
العالقــات  تعزيــز  فــي  وتوظيفهــا  البــارد  نهــر 
الجوانــب  تنحيــة  مــع  الفلســطينية،  اللبنانيــة 
الســلبية، نــورد هنــا مجموعــة مــن التوصيــات:

الفلســطينية  بنــاء رؤيــة مشــتركة للعالقــات   •

اللبنانيــة مــن أجــل حمايــة المصلحــة المشــتركة، 
العملــي،  إلــى  النظــري  الحّيــز  مــن  واالنتقــال 
اســتنادًا إلــى الحصيلــة التاريخيــة للتجربــة، مــع 
ــد مــن البحــث  ــة لمزي ضــرورة اخضــاع تلــك التجرب

واالستشــراف. والــدرس  والتقييــم 

 – اللبنانــي  الحــوار  لجنــة  اســتمرارية    •
الفلســطيني القيــام بــدور فاعــل فــي صياغــة 
مــن  انطالقــًا  المخيمــات  إلدارة  جديــد  نمــوذج 
مخيــم نهــر البــارد )كمخيــم نموذجــي( مــا يشــّكل 
نقطــة ارتــكاز مســتقبلية فــي العالقــات اللبنانيــة 
الفلســطينية، وفــق النهــج التشــاركي المذكــور 
التحريــر  ومنظمــة  اللبنانيــة  الدولــة  بمشــاركة 

واألونــروا. الفلســطينية 

الشــعبية فــي  باللجــان  القانونــي  • اإلعتــراف 
فــي  تنظيميــة  مكانــة  ومنحهــا  المخيمــات 
والمحليــة،  والميدانيــة  الخدماتيــة  المهــام 
وتطويــر التمثيــل الشــعبي القطاعــي والنقابــي 
والمؤسســاتي داخلهــا؛ ودعمهــا معنويــًا وماديــًا 

تطويريــة. خريطــة  وفــق 

• منــح صالحيــات أوســع لألونــروا فــي مجــال 
الخدمــات والتشــغيل واإلســكان إلــخ، بصفتهــا 
أينمــا  الالجئيــن  بحمايــة  الخاصــة  المؤسســة 
ُوجــدوا داخــل المخيــم أو خارجــه فــي القديــم أو 

الجديــد علــى حــد ســواء.

• تحســين العالقــة مــع الجــوار اللبنانــي وإنهــاء 
حالــة الطــوارئ العســكرية وصــوال إلــى اســتعادة 
عاشــها  التــي  االقتصــادي  االنتعــاش  حالــة 

المخيــم قبــل الحــرب وبالتدريــج.

• اســتكمال التعويضــات المســتحقة واســتكمال 
التجاريــة  والمحــال  للبيــوت  واإلعمــار  الترميــم 
فــي المخيــم الجديــد، وتطويــر برامــج قــروض 
الــة ترعاهــا األونــروا وربمــا غيرهــا مــن  صغيــرة فعَّ

الدوليــة. المؤسســات 

القانــون  ســيادة  بمفهــوم  الوعــي  تعميــق   •
كإطــار مرجعــي بديــاًل لإلستنســابية واآلحاديــة، 
أي  للقانــون،  الســلبية  التطبيقــات  وعواقــب 
تطبيــق القانــون بوجهيــه المتمثليــن فــي العدالــة 
منظــور  مــن  اللبنانيــة  والســيادة  اإلنســانية 

والواجبــات. الحقــوق 

ألننــا  فــي  الشــوط  األخيــر مــن ماراثــون  اإلعمــار 
الطويــل.  لينصــب الجهــد  الرئيســي علــى اتمــام 
الملــف،  هــذا  وطــي  حجــر،   اخــر  حتــى  البنــاء 
باعتبــاره بمثابــة رســالة  بالغــة الداللــة و تعبيــر 
عــن ارادة  انســانية وأخويــة صادقــة، فــي اهميــة 
تأميــن  »المســكن الالئــق«! مــن اجــل التمســك 
بالحــق المشــروع  فــي  تحقيــق حلــم العــودة إلــى  
ــدي. وطــن  ــق«، والحقيقــي واالب »الوطــن الالئ

االجــداد الــذي ال بديــل عنــه ولــه.

حكاية مخيم

مخيم نهر البارد قبل وبعد اعادة اعماره 
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يعيش أهل نهر البارد اليوم، كما 
أهل سائر المخيمات، الظروف 
القاهرة نفسها التي يعيشها 

اللبنانيون، فقد سجلت البطالة 
أرقامًا قياسية وانخفضت قدرات 

الناس على العيش.

بين البارد وطرابلس قصص وحكايا.. 
وهموم

خلدون الشريف  |  رئيس سابق للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وأكاديمي.

حكاية مخيم

وســط شــارع مزدحــم نســبيًا، كانــت تقــع واحــدة 
والمصبغــة  ســمراء،  أبــي  مصابــغ  أهــم  مــن 
فــي طرابلــس هــي المكــوى، وأبــي ســمراء تلــة 
مشــرفة على طرابلس ســكنها متوســطو الدخل 
والميســورون فــي ســتينيات القــرن الماضــي. 
تلــك المصبغة-المكــوى كانــت لفلســطيني مــن 
مخيــم نهــر البــارد وكان األكثــر احترافــًا كالعديــد 

ــه ومخيمــه.  ــاء موطن مــن أبن

شــوارع  أعــرق  أحــد  الثقافــة،  شــارع  وفــي 
فــي  ســوبرماركت  أهــم  أحــد  يقــع  طرابلــس، 
ســبعينيات وثمانينــات القــرن الماضــي: ســوبر 
صفوريــة.  لمدينــة  نســبة  الصفــوري،  ماركــت 
وصفوريــة مدينــة فلســطينية تبعــد عــن الناصــرة 
جاليــة  احتاللهــا ســكنت  وبعــد  شــمااًل،  كلــم   6

كبيــرة منهــا فــي مخيــم نهــر البــارد. 

أّول مخيــم يقيمــه الصليــب األحمــر فــي لبنــان 
ــق  ــى الطري ــم عل ــام 1949. شــّكل وجــود المخي ع
لنشــاط  ســببًا  وســوريا،  لبنــان  بيــن  الدولــي 
عــن  البــارد  فلســطينيي  مّيــز  كبيــر  اقتصــادي 
ســواهم فــي باقــي مخيمــات لبنــان، فعمــل مــا 
يزيــد عــن 60٪ منهــم داخــل المخيــم قبــل نكبــة 
ــرون مــن  ــام 2007. واعتمــد كثي ــح اإلســالم ع فت
ســكان طرابلــس والمنيــة وعــكار علــى مخيــم نهــر 
البــارد كمركــز للتبضــع، حيــث تخصــص المخيــم 
والدهانــات،  والبورســلين  البنــاء  مــواد  بتجــارة 
إضافــة إلــى المواشــي وتجــارة األلبــان واألجبان. 

أكثــر مــن 30٪  مــن ســكان المخيــم عملــوا فــي 
مجــال البنــاء فــي طرابلــس ومحيطهــا مــن تبليــط 
وتلبيس وتوريق وما شــاكل، كما افتتح بعضهم 
مصابــغ فــي المدينــة ال زال بعضهــا موجــودًا 
الطبــي،  المســتوى  علــى  أّمــا  اليــوم.  حتــى 
الفلســطينيات  مئــات  طرابلــس  فــي  يعمــل 
المتــاح  التمريــض  حقــل  فــي  والفلســطينيين 
قانونــًا لهــم، ويقيمــون أطيــب العالقــات مــع 

والمرضــى.  الطبــي  الطاقــم 

ظّلــت العالقــة بيــن المخيــم ومحيطــه األرحــب، 
أّثــرا  كبيرْيــن  أّن حدثْيــن  غيــر  مســالمة وممتــازة 
بــدءًا  وتوتــرات  بنكســات  فأصيبــت  عليهــا، 
بحــرب فتــح  أيلــول 1969 وانتهــت  أحــداث  مــن 
فيهــا  لعــب  بمحطــات  مــرورًا   ،2007 اإلســالم 
الفلســطينيون دورًا أساســيًا مثل الحرب األهلية 
والحــرب الفلسطينية-الســورية عــام 1983 فــي 

وجوارهــا.  طرابلــس 

ــذ آذار 1968، عمــدت المقاومــة الفلســطينية  من
بلغــت  بنــاء قــدرات مســلحة فــي األردن  إلــى 
حيــث   1969 أيلــول   28 فــي  البــارد  نهــر  مخيــم 
لهــا  - قاعــدة  بنــاء مكتــب  قــّررت حركــة »فتــح« 
ــع  ــل الجيــش لمن ــم. تدّخ علــى أرض داخــل المخي
بنــاء تلــك »القاعــدة«، فانطلقــت أعمــال شــغب 
البــداوي  ومخيمــْي  ومحيطهــا  طرابلــس  فــي 
ونهــر البــارد، وانخرطــت فصائــل لبنانيــة ويســارية 
فــي مواجهــة قــوى األمــن الداخلــي والجمــارك 
والســيطرة  احتــالل  إلــى  وصــواًل  والجيــش، 
لألمــن  ومراكــز  مخفــرًا  وســبعين  ســتة  علــى 
اســتمرت  صدامــات  الثانيــة.  والشــعبة  العــام 

شاطئ جار القمر جوار مخيم نهر البارد )عدنان الحمد(

أبنــاء طرابلــس الكبــار فــي الســن كّلهــم يعرفــون 
مطّهــر األوالد »الصفــوري«، الــذي كان يتنّقــل 
بيــن البيــوت لتطهيــر الذكــور بكلفــة زهيــدة ومــن 
اضطــر  ومــن  احتفاليــة.  طقــوس  إقامــة  ثــم 
دخــول المستشــفيات فــي طرابلــس، عــرف مــن 
دون شــك العديــد مــن الممرضــات والممرضيــن 
الفلســطينيين مــن نظمــي وعمــاد وأبــو محمــود 

ــروز وكوكــب وســواهم.  وفي

علــى بعــد ســتة عشــر كيلومتــرًا شــمال طرابلس، 
وعلــى مصــب نهــر البــارد علــى البحــر األبيــض 
كان  الــذي  البــارد  نهــر  مخيــم  يقــع  المتوســط، 



18

الثالــث  بتاريــخ  القاهــرة  اتفاقيــة  ُوقعــت  حتــى 
ســمحت  والتــي   ،1969 الثانــي  تشــرين  مــن 
المســلح  للكفــاح  نقــاط  بإنشــاء  للفلســطينيين 

المخيمــات. كل  داخــل 

اللبنانييــن  بيــن  توتــرات  نشــأت  وهكــذا، 
الســالح  تفلــت  نتيجــة  والفلســطينين 
الفلســطيني مــن جهــة، وتكــون فائــض قــوة عند 
أبنــاء المخيمــات مــن جهــة ثانيــة. وعلــى الطريــق 
الدولــي، كانــت حواجــز المقاومــة الفلســطينية 
تســتوقف اللبنانييــن وتدقــق فــي هوياتهــم، مــا 
أنــذر وقتهــا بنــوع مــن النفــور تطــّور حتــى بلــغ 
أوجــه مــع حــرب نهــر البــارد عــام 2007 أو مــا عــرف 

اإلســالم.  فتــح  بحــرب 

الحكومــة آنــذاك، اطلعــت علــى تقريــر لــم يُنشــر 
بيــن  الثقــة  عــدم  أّن  أظهــر  دوليــة  لمؤسســة 
بلــغ  قــد  والفلســطيني  اللبنانــي  المجتمعْيــن 
ــر مــن 70٪ مــن المســتطلعين(. هــذا  ــه )أكث ذروت
لتبريــد  اســتدعى عمــاًل دؤوبــًا  الخطيــر  الواقــع 
النــزاع الكامــن بيــن مجتمعْيــن متجاورْيــن. عمــٌل 
انطلــق برعايــة لجنة الحوار اللبناني-الفلســطيني 
حينهــا واســتمر وال يــزال، بســبب الحاجــة األكيــدة 
لــردم الهــوة بيــن شــعبْين شــقيقْين يتقاســمان 
جانــب  إلــى  والــكأل،  واألرض  والمــاء  الهــواء 
األزمــات المعيشــية والحيويــة فــي زمــن االنهيــار 

ــذي نعيشــه.  ال

يعيــش أهــل نهــر البــارد اليــوم، كمــا أهــل ســائر 
التــي  نفســها  القاهــرة  الظــروف  المخيمــات، 
البطالــة  ســجلت  فقــد  اللبنانيــون،  يعيشــها 
أرقامــًا قياســية وانخفضــت قــدرات النــاس علــى 
العيش. ولو أّن بعض الفصائل الفلســطينية ال 
زالــت تدفــع رواتــب منتســبيها بالــدوالر، وكذلــك 
تفعــل منظمــة األونــروا، ال تطــال تلــك األجــور 
جميــع أبنــاء الشــعب الفلســطيني المقيــم فــي 

المخيمــات أو خارجهــا. 

يبــدو التوجــس اليــوم عنــد اللبنانييــن كبيــر جــدًا 
المســبوقة،  وغيــر  الراهنــة  الضائقــة  بســبب 
وتخوفهــم مــن بقــاء النازحيــن الســوريين، إضافة 
إلــى شــعورهم بــأن المجتمــع الدولــي قــد تخلــى 
أو يــكاد عــن دعــم حــق العــودة. هــذه العوامــل 
مجتمعــة تضــع لبنــان تحــت ضغــط عــدد كبيــر مــن 
الســكان فــي وقــت باتــت فيــه ُبنــاه التحتيــة أعجــز 

عــن خدمــة المقيميــن علــى أرضــه.

هــذه الظــروف الصعبــة تســتدعي جهــدًا إضافيــًا 
مــن جانــب لجنــة الحــوار اللبناني-الفلســطيني 
ومعالجــة  وتنشــيطه  الحــوار  تفعيــل  إلعــادة 
المجتمعْيــن.  بيــن  المتراكمــة  المشــكالت 
الصعــد  علــى  الحاصــل  التدهــور  ظــل  وفــي 
المختلفــة، تبــرز مشــكلة أساســية تزيــد الوضــع 
ســوءًا، وهــي تتمثــل بتوزيــع حبــوب الهلوســة 
والمخــدرات التــي تطــال جميــع المقيميــن علــى 
األراضــي اللبنانيــة مــرورًا بالمخيمــات ومنهــا نهــر 

والبــداوي.   البــارد 

وفــي هــذا الصــدد، يتعّيــن علــى اللجنــة التعــاون 
علــى  القــادرة  الدوليــة  المؤسســات  كل  مــع 
المســاعدة فــي التخلــص مــن تلــك اآلفــة توزيعــًا 
ــًا وصــواًل الســتئصالها لمــا تشــّكله مــن  وتعاطي
خطــر عميــق علــى التكوين المجتمعــي، ولتأثيرها 
المباشــر علــى زيــادة معــدالت الجريمــة. وهــذا 
الفلســطينية  الفصائــل  بيــن  تعاونــًا  يتطلــب 
والجمعيــات  اللبنانيــة  األمنيــة  والقــوى 
والمؤسســات العاملــة كافــة ضمــن هــذا اإلطــار، 
القــادرة  الحــوار  لجنــة  مــن  وإشــراف  بتنســيق 
علــى جمــع الــكل تحــت ســقف رئاســة الحكومــة، 
عــالج  مراكــز  إلنشــاء  الــالزم  التمويــل  وتأميــن 

ربمــا ومراكــز إعــادة تأهيــل ومــا شــاكل.  

بنــاء الســالم مســار طويــل، لكنــه حكمــًا يتــم عبــر 
جمــع األطــراف كلهــا، والســعي للوصــول إلــى 
إجماعهــا علــى خارطــة طريــق لعــالج المشــترك 

مــن المشــاكل واألزمــات.  

حكاية مخيم

مخيم نهر البارد )سيمون بالسوم(
التوجس عند اللبنانيين بسبب 
الضائقة الراهنة وتخوفهم من 
بقاء النازحين السوريين، إضافة 

إلى شعورهم بأن المجتمع 
الدولي قد تخلى أو يكاد عن 

دعم حق العودة للفلسطينينن. 
...عوامل تضع لبنان تحت ضغط 
عدد كبير من السكان في وقت 
باتت فيه ُبناه التحتية أعجز عن 
خدمة المقيمين على أرضه.. ما 
يستدعي من جانب لجنة الحوار 

اللبناني-الفلسطيني إعادة 
تفعيل الحوار وتنشيطه ومعالجة 

المشكالت المتراكمة بين 
المجتمعْين.

تلــك الحــرب التــي اندلعــت فــي 12 أيــار لعــام 
توقيــف  اللبنانــي  الجيــش  أراد  2007، فعندمــا 
مجموعــة ســطت علــى مصــرف، وقعــت عمليــة 
ــت عناصــر مــن الجيــش فــي  ــة وطال ــل جماعي قت
ــارد حيــث اتخــذت مجموعــة  محيــط مخيــم نهــر الب
ــم تكــن معروفــة، مــن ذلــك المخيــم  متطرفــة، ل
قاعــدة لهــا. اســتمرت تلــك المعــارك حتــى مطلــع 
أيلــول حيــث تمّكــن الجيــش مــن فــرض ســيطرته 
حــرب  الشــهداء.  مئــات  ســقوط  بعــد  الكاملــة 
حقيقيــة تركــت ندوبــًا يصعــب عالجهــا مــا لم تصح 
ــات،  ــن علــى معالجــة التداعي ــا مــن الطرفي النواي
علــى الرغــم مــن أّن فتــح اإلســالم لــم تكــن حركــة 
فلســطينية، بــل أم داعــش وأخواتهــا بالمعنــى 
الواســع. فــي العــام 2012، وبوصفــي رئيًســا 
للجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني فــي رئاســة 
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لماذا ال تكون إدارة نهر البارد نموذجًا 
للمخيمات؟ 

زهير هواري  |  باحث وصحافي لبناني

حكاية مخيم

البدايــة تعــود إلــى التســعينيات. للمــرة األولــى 
تــزال  البــارد. مــا  نهــر  الــى مخيــم  أتوجــه فيهــا 
صــورة المشــهد فــي رأســي ال تبــارح. أتجــول 
وأســجلها  التفاصيــل  وألتقــط  األحيــاء  فــي 
علــى أوراقــي فــي اطــار تحقيــق مطــول ُنشــر 
علــى حلقــات فــي جريــدة »الســفير« شــمل مــا 
تبقــى مــن مخيمــات لجــوء فــي بالدنــا. علــى 
مقربــة مــن حــي مالصــق للبحــر أرى مــا لــم أره 
قبــاًل وال بعــدًا، خــالل عمليــة تشــييع ألحــد أبنــاء 
المــوت،  حــدث  فــي  ليســت  الغرابــة  المخيــم. 
ــت  فالنــاس يموتــون يوميــًا ودومــًا. بــل ألن الميِّ
نفســه كان محمــواًل علــى كرســي ووراءه حشــد 
مواربــة  خلفــه  يســيرون  الذيــن  النــاس  مــن 
ومتالصقيــن. شــابان يرفعــان الكرســي وثالــث 
يمســك بــرأس الميــت بكفنــه األبيــض كــي ال 
يســقط أرضــًا. يخبرنــي األهالــي أنهــم حاولــوا 
ــق  ــى ضي ــم يفلحــوا بالنظــر إل إدخــال النعــش ول
إلــى  المتوفــي  يحملــوا  أن  وعليهــم  األزقــة، 
مثــواه األخيــر، فوجــدوا هــذه الطريقــة الغرائبيــة. 

قبــل  عليــه  كان  عمــا  كليــًا  ــر  تغيَّ المخيــم  اآلن 
وأنهكــت  أنهكتــه  التــي   2007 العــام  جريمــة 
المشــهد  أن  اللبنانــي معــًا. ال يعنــي  الجيــش 
بــات مثاليــًا. فمــا زال المخيــم بحاجــة إلــى الكثيــر 
مــن أجــل ضمــان بقائــه معافــى، بمــا يخرجــه مــن 
دائــرة االســتعمال صنــدوق بريــد متفجــر، وهــو 
الوحيــد الــذي أعيــد إعمــاره مــن المخيمــات التــي 
ــا ندخــل  ــان. هن أصابتهــا جائحــة الحــروب فــي لبن
ــم وضعــه وأوضــاع المخيمــات التــي  فــي صمي
تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الخدمــات والمبــادرات، كي 
الخدماتيــة مشــتتة  البلديــة  تبقــى شــؤونها  ال 
بيــن اإلدارات والمؤسســات الرســمية اللبنانيــة 
واألونــروا واللجــان المحليــة. ال بــد مــن اإلشــارة 
إلــى أن الحكومــة اللبنانيــة بعــد توقــف القتــال 
وعــدت بإعــادة إعمــاره، وســعت مــع األونــروا إلــى 
حشــد الدعــم الدولــي لهــذه المهمــة. وعلــى هــذا 
األســاس عقــد مؤتمــر فيينــا- النمســا فــي العــام 
الــذي تعّهــد تمويــل العمليــة. وهــذا مــا   2008
حــدث وإن ببــطء ال يتــالءم مــع إلحــاح األهالــي 
تهجيرهــم  بعــد  إليــه  والعائديــن  المتلهفيــن 
علــى  يقتصــر  لــم  المؤتمــر  لكــن  من مخيم نهر البارد ) عدنان الحمد(لســنوات. 
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الجانــب المالــي إذ أصــدر وثيقــة مرجعيــة، ركــزت 
للمخيــم  افة  شــفَّ إدارة  تأســيس  ضــرورة  علــى 
القانــون  وســلطة  األمــن  تحقيــق  يشــمل  بمــا 
مــن خــالل شــرطة مجتمعيــة ذات ثقافــة وقــدرة 
السياســي  التاريــخ  علــى  واطــالع  تواصليــة 
علــى  يتعرفــوا  كــي  الفلســطينيين  لالجئيــن 
فيــه،  يعملــون  الــذي  المجتمــع  خصوصيــات 
التدريــب علــى حــل  مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن 
النزاعــات مــع تأميــن المســاعدة التقنيــة لقــوى 
األمــن. ورأت أن ذلــك يحقــق إزالــة الحساســيات 
األهالــي  ويشــجع  المشــاركة  علــى  ويشــجع 
ــرح  ــة. تقت علــى التبليــغ والمــؤازرة للقــوى األمني
المجتمعيــة  الشــرطة  الوثيقــة مشــاركة ضبــاط 
فــي أنشــطة وبرامــج شــبابية لتمتيــن العالقــة 
ــًا.  ــًا أكثــر أمان مــع أهالــي المخيــم مــا يجعلــه مكان
وأخيــرًا تقتــرح تعميــم هــذا النمــوذج الناجــح لألمــن 

األخــرى.  الفلســطينية  المخيمــات  علــى 

بعــد عاميــن مــن االجتماعــات المتالحقــة، ومــا 
تضمنتــه بشــأن إدارة مخيــم نهــر البــارد وســواه 

المخيمــات. مــن 

تحدثــت الرؤيــة عــن الوضــع غيــر المنظــم فــي 
نهــر  تجربــة  تتيحــه  مــا  وعرضــت  المخيمــات، 
البــارد مــع توفــر منــاخ إيجابــي صحــي مناســب 
الدولــة  وتحّمــل  المعنيــة،  األطــراف  كل  مــن 
اللبنانيــة مســؤولية إعــادة اإلعمــار وفــق خطــة 
ممنهجــة وبمشــاركة أهالــي المخيــم، وفــق مــا 
جــاء فــي الموقــف اللبنانــي إلــى مؤتمــر فيينــا، 
ثــم توصلــت الوثيقــة إلــى مــا يلــي حــول إدارة 
المخيمــات: »تــرى مجموعــة العمل أن دور الدولة 
يجــب أال يقتصــر علــى  المخيمــات  إدارة  فــي 
ــًا، بــل يجــب  الُبعــد األمنــي كمــا هــو ســائد حالي
أن يتعــداه إلــى التعامــل السياســي والخدماتــي 
يقيــم  مــن  كل  رعايــة  وبالتالــي  والحقوقــي، 
فــوق أراضيهــا والمقيميــن عليهــا... إن وجــود 
لجــان ذات طابــع تمثيلــي فــي المخيمــات، مــن 
شــأنه أن يســاعد علــى تحســين إدارة المخيــم 
فــي شــؤونه المعيشــيه، وأن يســهل التعامــل 
الحكوميــة  اإلدارات  ومختلــف  الالجئيــن  بيــن 
تولــي  إن  المحيطــة.  والبلديــات  الخدماتيــة 
الدولــة إدارة المخيمــات يجــب أن يتــم بالتفاعــل 
والتعــاون مــع وكالــة االونــروا باعتبارها مســؤولة 
عــن تقديــم الخدمــات، ومــع اللجــان التمثيليــة 
ألهالــي المخيــم وفعالياتــه. إن تقييــم تجربــة 
ــان الشــعبية  ــًا وعمــل اللج إدارة المخيمــات راهن
مــع مختلــف اإلدارات الرســمية والمؤسســات 
العمــل  ضــرورة  ُيظهــر  والبلديــات،  الخدماتيــة 
نفســه  الوقــت  فــي  المقتــرن  اإلتجــاه،  بهــذا 
تأثيــر  الناجمــة عــن  بخطــوات تحــدد الســلبيات 
تعــدد المرجعيــات وقنــوات التواصــل وتوحيــد 
المرجعيتيــن اإلداريــة اللبنانيــة، والفلســطينية 
وتنظيــم العالقــة فــي مــا بينهمــا علــى أســس 

ســليمة«. 

والواقــع أنــه فــي شــهر شــباط  مــن العــام 2019، 
وبنــاًء لطلــب لجنــة الحــوار وبموافقــة الحكومــة 
تشــّكل فريــق عمــل مكــّون مــن معظــم اإلدارات 
فــكان  الموضــوع،  بهــذا  المعنيــة  اللبنانيــة 
والعــدل  الداخليــة  وزارات  عــن  ممثلــون  هنــاك 
العــام  األمــن  ومديريــة  واألشــغال  والدفــاع 
الفريــق  درس  الدولــة.  مؤسســات  ومعظــم 
قانــون  مشــروع  لمســودة  المالئمــة  الصيــغ 
لمــدة خمســة أشــهر إلــى أن أنجــزه. والمشــروع 
المذكــور يتألــف مــن 10 مــواد تنطلــق مــن إلحــاح 
علــى  الفلســطينيين  الالجئيــن  شــؤون  إدارة 
الحفــاظ علــى هويتهــم الوطنيــة وســيادة الدولة، 

المشــروع  وُيعــّرف  االونــروا.  دور  علــى  كمــا 
ذهبــت  ممــا  انطالقــًا  الفلســطيني  الالجــيء 
إليــه وثيقــة الرؤيــة، ويحــدد دور اإلدارة برعايــة 
وتنظيــم المســائل االنســانية والمعيشــية مــن 
مــن  إقامــة وصحــة وتعليــم وعمــل وســواها، 
دون إغفــال مســؤولية االونــروا. وتنيــط اإلدارة 
ــة تعمــل علــى تحديــد  ــة وطني فــي المخيــم بهيئ
العامــة  الخدمــات  وإدارة  االجغرافــي  النطــاق 
مــن مــاء وكهربــاء وصحــة وصــرف صحــي وُبنــى 
تحتيــة ومســك الســجالت اإلحصائيــة بالتنســيق 
مــع مديريــة الشــؤون السياســية والالجئيــن فــي 
ــي،  ــى األمــن الداخل ــة والحفــاظ عل وزارة الداخلي
والســلطات  االونــروا  مــن  كل  مــع  وبالتعــاون 
تتعلــق  المــواد  باقــي  الرســمية.  الفلســطينية 
بتشــكيل الهيئة والمراســيم التي تتطلبها عملية 
قيامهــا ومــدد التوظيــف والفئــات وغيرهــا، علــى 
أن تكــون موازنتهــا فــي بــاب الموازنــة العامــة 

العائــد لرئاســة مجلــس الــوزراء. 

المقصــود مــن اســتعادة هــذه الوقائــع القــول 
مــا  خــالل  مــن  ينطلــق  الرســمي  لبنــان  إن 
تقــدم مــن االعتــراف بضــرورة تحســين أوضــاع 
مســؤوليته  ومــن  ومخيماتهــم  الفلســطينيين 
عنهــم خــالف مــا هــو ســائد مــن تــرك المهمــة 
علــى عاتــق األونــروا واللجــان المحليــة. خصوصــًا 
شــبكات  مــن  جــزء  المخيمــات  خدمــات  وأن 
الخدمــات العامــة فــي البــالد. وهــذا المشــروع 
فــي  فهــو  ســيادتها  للدولــة  يحقــق  كان  وإن 
الوقــت نفســه يحفــظ للفلســطينيين كرامتهــم 
وأمنهــم ويشــركهم فــي المســؤولية مــن خــالل 
مســاهمتهم فــي صيانتــه، بديــاًل عمــا هــي عليــه 
المخيمــات مــن اضطــراب وبــؤر أمنيــة يقصدهــا 
والمتهمــون.  الســوابق  وأصحــاب  المهربــون 
ويبقــى الســؤال: متــى تكــون إدارة لمخيــم نهــر 

البــارد وتكــون نموذجــًا لباقــي المخيمــات؟  

اوصت “ وثيقة “الرؤية اللبنانية 
الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني 

في لبنان”: أن دور الدولة في إدارة 
المخيمات يجب أال يقتصر على 

الُبعد األمني ، بل يجب أن يتعداه 
إلى التعامل السياسي والخدماتي 
والحقوقي بالتفاعل والتعاون مع 

وكالة االونروا ومع اللجان التمثيلية 
ألهالي المخيم وفعالياته.

اعتراف لبنان الرسمي بضرورة 
تحسين أوضاع الفلسطينيين 

ومخيماتهم و بمسؤوليته عنهم 
يحقق للدولة سيادتها ويحفظ 

للفلسطينيين كرامتهم وأمنهم 
ويشركهم في المسؤولية من خالل 
مساهمتهم في صيانته، بدياًل عما 
هي عليه المخيمات من اضطراب 

وبؤر أمنية.

عامــًا   13 قبــل  األولــى  التوصيــة  صــدرت 
بالتمــام والكمــال، وكانــت لجنــة الحــوار اللبنانــي 
الفلســطيني منــذ العــام 2007 قــد حصلــت علــى 
تكليــف مــن رئاســة مجلــس الــوزراء التــي تتبعهــا 
ــارد علــى أن  ــم نهــر الب ر إلدارة مخّي لوضــع تصــوُّ
والقانــون  الدولــة  فــي ســيادة  نموذجــًا  يكــون 
واألمــان اإلنســاني، بالتعــاون مــع مؤّسســات 
ــة  ــة والعســكرية والبلدي ــة الرســمية المدني الدول
مــع  بالتنســيق  وبالطبــع  بالمخّيــم.  المحيطــة 
وكالــة األونــروا، واللجنــة الشــعبية فــي المخيــم. 
ــة العمــل  ــه  »مجموع ــت إلي ــك مــا توصل ــال  ذل ت
الفلســطيني  اللجــوء  قضايــا  حــول  اللبنانيــة 
الســبعة  األحــزاب  مــن  الُمشــّكلة  لبنــان«  فــي 
فــي  أصــدرت  عندمــا  البــالد  فــي  األساســية 
العــام 2017 وثيقــة »الرؤيــة اللبنانيــة الموحــدة 
لبنــان«  فــي  الفلســطيني  اللجــوء  لقضايــا 

حكاية مخيم
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كان التركيز في حفظ النسيج 
االجتماعي وان تعود العائالت 

للعيش بجانب جيرانها القدامى، إال 
أن حقيقة أن هذه العائالت أُجبرت 
على إعادة بناء حياتها في مكان 

آخر أثناء انتظار العودة سيجعل من 
الصعب إعادة بناء التركيبة السابقة.

مدير مشروع االونروا إلعادة إعمار مخيم نهر البارد:

نستكمل المشروع خالل عامين اذا تلقينا 
39 مليون دوالر أميركي

جون وايت  |  مدير مشروع االونروا إلعادة إعمار مخيم نهر البارد 

حكاية مخيم

بحلــول األول مــن آذار )مــارس( 2022، تكــون قــد 
توليــت مهمــة  أن  منــذ  ثمانــي ســنوات  مــرت 
البــارد.  إعــادة إعمــار مخيــم نهــر  مديــر مشــروع 
عندمــا وصلــت إلــى المخيــم لــم يكــن الوضــع 
مبشــرًا بالخيــر. فــي ذلــك الوقــت، وعلــى الرغــم 
مــن االلتــزام األساســي الــذي أعطتــه األونــروا 
للمجتمع المحلي بأن إعادة اعمار المخيم بشــكل 
كامــل ســتنتهي فــي غضــون ثــالث ســنوات، إال 
أن ربــع العائــالت فقــط كانــت قــد عــادت إلــى 
منازلهــا التــي أعيــد بناؤهــا آنــذاك. وفــي ذلــك 
الوقــت ايضــًا وبالنظــر إلــى التمويــل المتضائــل 
مــن المجتمــع الدولــي، كانــت احتمــاالت انهــاء 
أكبــر مشــروع تقــوم بــه األونــروا علــى اإلطــالق 

فــي كل أقاليــم عملياتهــا تبــدو قاتمــة.

تقليــص  تــم  الصعــب،  الوضــع  لهــذا  اســتجابة 
حجــم المشــروع بشــكل كبيــر فــي عــام 2015 بغيــة 
التوفيــر فــي األمــوال، مــع تخفيــض مســتويات 
التوظيــف بمقــدار النصــف وتــم نقــل عمليــات 
المشــروع إلــى المكتــب الرئيســي فــي بيــروت. 
ــة علــى  لكــن فــي الوقــت نفســه، عملــت الوكال
تطويــر اســتراتيجية لحشــد المــوارد الســتكمال 
المشــروع، وبحلــول نهايــة عــام 2015، حصلــت 
لبنــان  فــي  المانحيــن  مجتمــع  مــع  اجتماعــات 
هدفــت الــى الحصــول علــى تمويــل إضافــي 

المشــروع. لتنشــيط 

االمين العام السابق لالمم المتحدة بان كي مون خالل زيارته لمخيم نهر البارد في ٢5 آذار ٢٠16 )االونروا( 

مــن  األوليــة  التعليقــات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــم تكــن مشــجعة للغايــة،  الســفارات المختلفــة ل
عــام  بدايــة  منــذ  تتوضــح  بــدأت  األمــور  أن  إال 
2016، حيــث حــددت الحكومــة اللبنانيــة المشــروع 
كأحــد أولوياتهــا الثالثــة األولــى للبنيــة التحتيــة 
فــي مؤتمــر لنــدن بشــأن ســوريا الــذي انعقــد 
فــي 4 شــباط/ فبرايــر مــن ذلــك العــام. فــي 25 
آذار/مــارس، قــام األميــن العــام لألمــم المتحــدة، 
بــان كــي مــون، بزيــارة مخيــم نهــر البــارد خــالل 
جولــة فــي المنطقــة وفــي اجتمــاع للشــركاء فــي 
تشــرين األول/أكتوبــر 2016 تــم تخصيــص أمــوال 
إضافيــة بلــغ مجموعهــا حوالــي 31 مليــون دوالر 

أمريكــي للمشــروع.

ومنــذ ذلــك الوقــت، تــم تقديــم تمويــل إضافــي 
بلــغ حوالــي 50 مليــون دوالر أمريكــي، بمــا فــي 
ذلــك اتفاقيــة مانــح جديــدة بقيمــة 10 مالييــن 
يــورو فــي نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021. 
منازلهــا  إلــى  عائلــة   3550 عــادت  اآلن،  حتــى 
المخيــم، وبنــاًء علــى  بناؤهــا فــي  أعيــد  التــي 
التمويــل الحالــي، مــن المتوقــع أن تعــود 671 
عائلــة أخــرى بحلــول بدايــة عــام 2023 ، وســيبقى 
ــي 15 فــي  ــة نازحــة )حوال ــد عــن 700 عائل مــا يزي
المائــة مــن العــدد اإلجمالــي للعائــالت المقــرر 
المتبقــي  المبلــغ  أن  اآلن  أعتقــد  عودتهــا(. 
المطلــوب إلكمــال المشــروع - حوالــي 39 مليــون 
دوالر أمريكــي مــن إجمالــي التكلفــة التقديريــة 



22

أمريكــي  دوالر  مليــون   329 البالغــة  للمشــروع 
المجتمــع  قبــل  مــن  توفيــره  يتــم  ان  يمكــن   –
تلقــت  إذا  القادمــة.  الســنوات  خــالل  الدولــي 
األونــروا كامــل التمويــل المتبقــي الــالزم إلكمــال 
المشــروع، فســتكون الوكالــة قــادرة علــى إكمــال 

إعــادة اإلعمــار فــي غضــون عاميــن.

تــم تمويــل المشــروع مــن قبــل مجموعــة واســعة 
مــن المانحيــن مــن المجتمــع الدولي.  

ــا  ــارد وفًق ــذ إعــادة إعمــار مخيــم نهــر الب يتــم تنفي
ألعلــى معاييــر البنــاء، بمــا يتوافــق مــع المعاييــر 
اللبنانيــة والدوليــة. تــم تصميــم المبانــي بشــكل 
لهــا  المبانــي  ومعظــم  الــزالزل  مــن  يحميهــا 
واجهتيــن مفتوحتيــن، األمــر الــذي يســمح بإنــارة 
وتهويــة أفضــل. علــى الرغــم مــن أن المبانــي 
إلــى  الحاجــة  بســبب  أصغــر  مســاحات  ذات 
وجــود طــرق أوســع وزيــادة المســاحات العامــة 
فــي جميــع أنحــاء المخيــم، فقــد ســاهم وجــود 
الســاحات واألماكــن المفتوحــة حيثمــا أمكــن فــي 

تحســين بيئــة الســكن للعائــالت التــي عــادت.

حكاية مخيم

 December 2021 

تسلسل مخطط إعادة البناء: المواقع المستكملة، المواقع قيد البناء، المواقع الممولة وغير 
الممولة

عدد العائات حالة البناء مواقع البناء بااللون

3550استكملاللون االخضر 

479قيد البناء اللون البرتقالي

192ممولاللون االزرق

718غير ممولاللون الرمادي 

4939مجموع العائالت

تعقيدات التعامل مع الدوائر 
الحكومية، والتباطؤ في توفير 

التمويل، والقيود المفروضة على 
البناء ناهيك عن الوضع االقتصادي 
في البالد وتأثير جائحة كوفيد19-، 

ال يلقى أي آذان صاغية من قبل 
الكثيرين من العائالت المحتاجة التي 

تكافح من أجل البقاء في خضم 
احدى أسوأ األزمات المالية التي 

يشهدها البلد المضيف.

علــى الرغــم مــن أن التركيــز يكمــن فــي حفــظ 
ســتعود  العائــالت  أن  اي  االجتماعــي  النســيج 
للعيــش بجانــب جيرانهــا القدامــى، إال أن حقيقــة 
أن هــذه العائــالت ُأجبــرت علــى إعــادة بنــاء حياتهــا 
العــودة ســيجعل  انتظــار  أثنــاء  آخــر  فــي مــكان 
مــن الصعــب بــال شــك إعــادة بنــاء هــذه التركيبــة 

الســابقة التــي كانــت موجــودة فــي المخيــم. 

بينمــا أعطــت األونــروا األولويــة إلعــادة إعمــار 
منطقتــي  ذلــك  فــي  بمــا  التجاريــة  المحــالت 
الســوق الرئيســيتين في المخيم، ظل االنتعاش 
االقتصــادي للمخيــم محــدوًدا، ويرجــع ذلــك جزئًيــا 
والخــروج  الدخــول  علــى  القيــود  اســتمرار  إلــى 
للمخيــم وكذلــك تدهــور األوضــاع االقتصاديــة 



23

فــي البلــد وفــي المنطقــة ككل الناتــج عــن النــزاع 
فــي ســوريا. فــي هــذا الســياق، لعــب مشــروع 
دعــم  فــي  مهًمــا  دوًرا  نفســه  اإلعمــار  إعــادة 
حوالــي 8500  خلــق  حيــث  المحلــي،  االقتصــاد 
فرصــة عمــل حتــى اآلن، وســاهم بحوالــي 171 

مليــون دوالر فــي االقتصــاد المحلــي.

فــي حيــن أن احتماليــة اســتكمال هــذا المشــروع 
ظــل  فــي  القادمــة،  الســنوات  خــالل  الكبيــر 
جميــع التحديــات التــي نواجههــا، تعتبــر إيجابيــة 
أول  يعتبــر  المخيــم  هــذا  يــزال  ال   - ذاتهــا  بحــد 
مثــال لمخيــم ُيعــاد اعمــاره بشــكل كامــل لالجئيــن 
الفلســطينيين فــي لبنــان بعــد تدميــره – الواقــع 
ينتظــرون  الذيــن  فلســطين  لالجئــي  بالنســبة 
وقًتــا  اســتغرق  قــد  المشــروع  أن  هــو  العــودة 
فــي  متوقًعــا  كان  ممــا  إلكمالــه  بكثيــر  أطــول 
ــا،  أي وقــت مضــى. بعــد مــرور أربعــة عشــر عاًم
تشــعر العائــالت النازحــة المتبقيــة بإحبــاط عميــق 

بســبب الوقــت الــذي اســتغرقه األمــر.

لذلــك فــإن شــرح تعقيــدات التعامــل مــع الدوائــر 
التمويــل،  توفيــر  فــي  والتباطــؤ  الحكوميــة، 
والقيــود المفروضــة علــى البنــاء بمــا فــي ذلــك 
وجــود موقــع أثــري تحــت المخيــم، ناهيــك عــن 
الوضــع االقتصــادي فــي البــالد وتأثيــر جائحــة 
ــل  ــة مــن قب ــد-19، ال يلقــى أي آذان صاغي كوفي
الكثيريــن مــن العائــالت المحتاجــة التــي تكافــح 
مــن أجــل البقــاء فــي خضــم احــدى أســوأ األزمات 

الماليــة التــي شــهدها البلــد المضيــف.

تســتمر العائــالت النازحــة فــي اســتئجار مســاكن 
المطلــوب،  المســتوى  دون  خاصــة، معظمهــا 
وبينمــا تقــوم األونــروا أخيــًرا بإيقــاف تشــغيل 
ــة  ــة وإعــادة تخصيــص الميزاني المســاكن المؤقت
إلعــادة دفــع اعانــات شــهرية  للســكن لمســاعدة 
النازحــة المتبقيــة، فــإن العديــد مــن  العائــالت 
مزمنــة  إنســانية  أزمــة  تواجــه  العائــالت  هــذه 
ألنهــا تكافــح لتغطيــة نفقاتهــا. نظــًرا لتحديــات 
قــدرة  فــإن  بهــا،  الخاصــة  الداخليــة  التمويــل 
األونــروا علــى المســاعدة محــدودة وال تســتطيع 
لالحتياجــات  كاٍف  بشــكل  االســتجابة  الوكالــة 

األرض. علــى 

وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات الحرجــة، إال 
بإكمــال هــذا  تماًمــا  تظــل ملتزمــة  األونــروا  أن 
المشــروع والوفــاء بالوعــد الــذي أعطــي للمجتمع 
ــذي ال  ــع إلــى تلقــي التمويــل ال المحلــي وتتطل

ــن. ــا فــي أقــرب وقــت ممك ــزال مطلوًب ي

حكاية مخيم

ممثلو الجهات المانحة ومدير مشروع اعادة اعمار نهر البارد جون وايت )االونروا(

من المخيم الجديد )االونروا(

المخيم باالرقام

السكان النازحون والعائدون

28672 شخص6164 أسرةعدد السكان النازحين من المخيم بعد معارك 2007

20878 شخص4939 أسرةعدد السكان المزمع استيعابهم في مخيم نهر البارد

14706 ونسبة 72٪3550 أسرةعدد السكان العائدين حتى كانون االول/ديسمبر 2021

6172 شخص ونسبة 28٪ 1389 أسرةعدد السكان النازحين حتى كانون االول/ ديسمبر 2021

2963 شخص671 أسرةعدد السكان المقرر عودتهم بعد تأمين التمويل الازم.

مجموع عدد السكان المتوقع عودتهم الى المخيم 
17،669 شخص يشكلون 221 أسرةبحلول شباط/ فبراير 2022

نسبة ٪85

عدد السكان النازحين الباقين في حال عدم توفر 
 3209 شخص اي نسبة 15٪ 718 أسرةالتمويل
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المساهمات إلعادة اإلعمار بحسب الجهة المانحة

نسبة ٪85.000.00029 دوالر أمريكيالواليات المتحدة األمريكية

نسبة ٪67.626.25023 دوالرألمانيا

نسبة ٪50،000،00017 دوالرالمملكة العربية السعودية

نسبة ٪4089150114 دوالرالبعثة االوروبية

الصندوق االستئماني متعدد المانحين لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
 )MDTF( نسبة ٪8،163،8633  دوالرإفريقيا

)OFID( نسبة ٪6،249،9252 دوالرصندوق األوبك للتنمية الدولية

نسبة ٪2،917،3471 دوالربلجيكا

نسبة ٪2،992،2521جهات متنوعة

نسبة ٪28287521 دوالرإيطاليا

نسبة ٪2،659،9791 دوالرالسويد

نسبة ٪2،481،7461اليابان

نسبة ٪2،205،8781 دوالرفلسطين

نسبة ٪1  2،092،298 دوالرجمعية رعاية المشاريع اإلنسانية والتنموية للفلسطينيين

نسبة ٪2،027،0001 دوالرهولندا

نسبة ٪1،986،1451 دوالرالدنمارك

نسبة ٪3،238،8121 دوالرالنرويج

نسبة ٪1،772،6861 دوالرسويسرا

نسبة ٪5،264،2042 دوالرفرنسا 

نسبة ٪180.0000 دوالراليونيسف 

٪290،578،638100 دوالر أمريكيالمجموع الكلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. residents displaced from NBC:   6,164 families / 28,672 residents   
No. residents to be accommodated in NBC: 4,939 families / 20,878 residents  
No. residents returned to December 2021: 3,550 families / 14,706 residents  72% 
No. residents displaced December 2021:  1,389 families /   6,172 residents  28% 
No. residents to return with available funding:    671 families /   2,963 residents  
Total no. residents to return by February 2022 4,221 families / 17,669 residents 85% 
No. residents displaced if no more funding:    718 families /   3,209 residents  15% 
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)المصدر: االونروا- االرقام االوردة هي لتاريخ كانون االول 2021(

حكاية مخيم

المساهمات إلعادة اإلعمار 
بحسب الجهة المانحة
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الحياة الثقافية للمخيم تستعيد نبضها 
بالعالقة مع المحيط اللبناني

عديــدٍة،  تحــوالت  البــارد  نهــر  مخيــم  عــاش 
اقتصاديــة واجتماعيــٍة بحكــم خصوصيــة مكانتــه 
الجغرافيــة الخاصــة التــي أعطتــه أبعــادًا أخــرى، 
العالقــات  مــن  افــادت  قــد  كانــت  وإن  وهــي 
تحديــات  امــام  وضعتــه  انهــا  اال  التجاريــة، 
ثقافيــة. وال يختلــف اثنــان فــي توصيــف األزمــة 
الثقافيــة، فــي مــكان يفتقــد لالســتقرار، ومخيــم 
يحمــل الصفــة المؤقتــة، ومــا مــّرت عليــه مــن 
العديــدة  بأنواعهــا  وحــروب  وتطــورات  أحــداث 
والمختلفــة، وكان آخرهــا حــرب 2007 التــي أدت 

بالكامــل. تدميــرِه  إلــى 

كان  البــارد،  نهــر  فــي مخيــم  حــرب 2007  قبــل 
هنــاك مبــادرات ثقافيــة عديــدة أتــت فــي ســياق 
النشــطة  للحالــة  امتــدادًا  كانــت  ثقافيــة  حركــة 
التــي مثلهــا المســتوى التربــوي فــي مــدارس 
األونــروا، وصعــود الحالــة الوطنيــة ومــا رافقهــا 
من عمل تأسيســي لنشــاطات شــبابية وكشــفية 
أنشــطة  عــن نفســه بممارســة  عبــر  ورياضيــة، 
ثقافيــة وفنيــة وتراثيــة وأدبيــة. ثــم كان نشــوء 
الملتقــى األدبــي الــذي كان لــه الصــدى األوســع 
فــي المجتمــع. والــذي ُأعيــد تجديــده فــي بدايــة 
االنتفاضــة  انطالقــة  تأثيــر  تحــت   2000 عــام 
جلســاته  يعقــد  الملتقــى  كان  حيــث  الثانيــة، 
الشــهرية فــي ملجــأ قديــم يحتــوي علــى مكتبــة 
ــرع مــن مؤسســة التعــاون، ويجتمــع  أقيمــت بتب
كالشــعراء  المخيــم  أبنــاء  مــن  المثقفــون  فيــه 
واألدبــاء والكّتــاب. وينظــم األمســيات الشــعرية 
والنــدوات األدبيــة التــي تســتضيف كّتابــًا وأدبــاًء 

مــن أبنائــه والجــوار اللبنانــي القريــب.

 بعــد حــرب العــام 2007 فــي المخيــم، تلك الحرب 
والجغرافيــة  االجتماعيــة  مالمحــه  غّيــرت  التــي 
حجــرًا  لتدميــره  ليــس  أّدت،  والتــي  والثقافيــة، 
فحســب، بــل دمــرت رمزيــة المخيــم الجميلــة فــي 
أذهــان النــاس، حيــث أخــذ المخيــم شــكاًل واســمًا 
الشــباب  بعــض  بــادر  مخيفــًا لآلخــر. مــن هنــا، 
أطــر ثقافيــة، تســتعيد  إلــى تشــكيل  المثقــف 
رمزيــة وهويــة المخيــم من جديــد، باعتباره حاضنة 
للمبدعيــن والمثقفيــن الشــباب. وفيــه ثلــة هامــة 
مــن هــؤالء، بعكــس ما أظهرتُه الحرب الوحشــية، 
ومــن هــذه المبــادرات: ملتقــى وقهــوة »ســوا« 

باسل عبد العال  |  شاعر وكاتب فلسطيني من مخيم نهر البارد

ثقافة
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ثقافة

فــي المخيــم، الملتقــى الثقافــي الفلســطيني. 
الثقافيــة.  »رؤيــة«  زاويــة  مركــز  كانــت  وآخرهــا 
هــذه المبــادرات ســاهمت بشــكل كبيــر فــي إعادة 
الحيــاة الثقافيــة إلــى المخيــم، وجعلــُه بيئــة تهتــم 
بــاألدب والفــن والتأمــل فــي الحيــاة، والتمســك 
بالهويــة والعــودة إلــى الوطــن األول واألخيــر« 

فلســطين.

مبــادرة  كانــت  وقهــوة »ســوا«،  ملتقــى  فــي 
جيــدة وتجربــة أولــى فــي المخيــم، حيــث يجتمــع 
النــدوات  وتنظــم  المثقــف،  الشــباب  فيهــا 
بيــن شــعراء  المشــتركة  الشــعرية  واألمســيات 
فلســطينيين وشــعراء لبنانييــن مــن الجــوار، مــن 
ــة، والمناطــق الشــمالية التــي  قــرى عــكار والمني
تجــاور المخيــم، وكذلــك األمســيات الموســيقية 
لبنانييــن،  مــع موســيقيين  المشــتركة  الدوريــة 

مثــل عــزف علــى العــود، وغنــاء مشــترك. 

لألديــب  صــورًا  تجــد  للمقهــى  تدخــل  عندمــا 
درويــش  محمــود  والشــاعر  كنفانــي  غســان 
وباســل األعــرج وناجــي العلــي. وقــد ســاهمت 
أجــواؤه فــي خلــق بيئــة ثقافيــة لشــباب المخيــم 
بــداًل مــن اختيارهــم للمقاهــي المليئــة  عامــة، 
بالفــراغ االجتماعــي والروحــي بشــكٍل عــام. أّمــا 
الملتقــى الثقافــي الفلســطيني فهــو مجموعــة 
والمبدعيــن،  والكّتــاب  الشــعراء  الشــباب  مــن 
يجتمعــون بشــكل دورٍي فــي صالــون عضــو مــن 
وابداعاتهــم.  نصوصهــم  ويقــرأون  األعضــاء، 

وبعــد ذلــك يبــدأ النقــاش فيمــا بينهــم. وينظــم 
والمســابقات  الثقافيــة  األنشــطة  هــؤالء 
األدبيــة فــي المــدارس. هــذه األنشــطة تركــت 
الذيــن  المخيــم  علــى شــباب وشــابات  تأثيرهــا 
وأمســيات  المســابقات  فــي  يشــاركون  كانــوا 
مــن  الكثيــر  اكتشــاف  تــم  وقــد  الملتقــى، 
الواعــدة مــن خــالل هــذه األنشــطة  المواهــب 
الثقافيــة. وآخــر المبــادرات التــي تشــكلت منــذ 
فتــرة زمنيــة قصيــرة، واســتمرت إلــى اآلن، هــي 
مبــادرة مركــز »زاويــة رؤيــة الثقافيــة« حيــث أدرك 
الشــباب فــي المخيــم أهميــة وحقيقــة الفعــل 
الثقافــي وتأثيــره علــى صــورة المخيــم ورمزيتــُه، 
ــى تشــكيلها.   ــادر بعــض الشــباب الشــعراء إل فب

فــي  ُأطلــق  ثقافــي  ببرنامــج  المبــادرة  بــدأت 
شــهر رمضــان المبــارك عــام 2019. هــذا البرنامــج 
التلفزيونــي الثقافــي كان علــى شــاكلة برنامــج 
المخيــم  صعيــد  علــى  لكّنــُه  المليــون،  شــاعر 
فقــط. انطلقــت المســابقة بتقديــم النصــوص 
لجنــة  مــع  وقصائــد،  قصــص  مــن  اإلبداعيــة 
تحكيــم مــن ثالثــة أســاتذة مــن المخيــم. وقــد 
ُعــرض علــى ســتااليت البــارد المحلــي، بحيــث 
يشــاهدُه أبنــاء المخيــم بعــد اإلفطــار مباشــرة، 
بعــد فــوز حوالــي عشــرين موهبــة فــي الشــعر 
بحصيلــة  حلقــة  وعــرض  القصيــرة  والقصــة 
البرنامــج، تــمَّ جمــع الفائزيــن العشــرين واالتفــاق 
لمتابعــة  دوري  ثقافــي  برنامــج  علــى  معهــم 

بهــا. واالهتمــام  كتاباتهــم 

الثقافيــة  واالجتماعــات  الجلســات  بــدأت 
وأصبحــت  المبــادرة  تشــكلت  حتــى  أســبوعية، 
مركــز الزاويــة. اســتأنف هــذا المركــز عمــل برامجــه 
مــن خــالل مشــاركة كّتــاب المخيــم الشــباب الذيــن 
فــازوا بمســابقاته، وبــدأ أعضــاؤه بإنشــاء مكتبــة 
عامــة، واعتمــاد برنامــج ثقافــي واعالمــي دوري، 
وأصــدروا مجلــة رؤيــة الثقافيــة الشــهرية، التــي 

تحتــوي علــى كتاباتهــم وابداعاتهــم عامــة.

وكان   .13 العــدد  إلــى  اآلن  المجلــة  وصلــت 
المركــز يقيــم األنشــطة الثقافيــة فــي مســرح 

الحرب دمرت رمزية المخيم 
الجميلة في أذهان الناس، فبادر 
بعض الشباب إلى تشكيل أطر 
ثقافية، تستعيد هذه الرمزية 

وهوية المخيم  باعتباره حاضنة 
للمبدعين والمثقفين الشباب 

وجعلُه بيئة تهتم باألدب والفن 
والتأمل في الحياة، والتمسك 

بالهوية والعودة إلى الوطن األول 
واألخير  فلسطين.

ساهمت الملتقيات االدبية والمراكز 
الثقافية في خلق بيئة ثقافية 
لشباب المخيم عامة، بدًلا من 

اختيارهم للمقاهي المليئة بالفراغ 
االجتماعي والروحي بشكٍل عام. 
هذه المبادرات واألنشطة تمثل 

حقيقة المعنى الجمالي لمفهوم 
المخيم ابن القضية العادلة.

بالشــراكة  طرابلــس  فــي  الثقافيــة  الرابطــة 
الجــوار،  مــن  لبنانيــة  منتديــات  مــع  والتعــاون 
مثــل: منتــدى شــاعر الكــورة الخضــراء عبــد اللــه 
الثقافيــة،  الوفــاق  الثقافيــة، وجمعيــة  شــحادة 
وكان يحضــر األمســيات واألنشــطة جمهــور مــن 
مدينــة طرابلــس، حيــث ينصتــون لقصائــد شــباب 
وصبايــا مركــز زاويــة رؤيــة الثقافــي مــن مخيــم 
المخيــم  بصــورة  يتأثــرون  وكانــوا  البــارد،  نهــر 
الجميلــة التــي كانــت تغيــب عــن مخيلتهــم أحيانــًا. 

بــادر البعــض إلــى زيــارة المخيــم والمركــز، وعقــد 
بــاب  فتــح  بهــدف  مشــتركة  ولقــاءات  أنشــطة 
الفلســطيني  الشــباب  مــع  الثقافــي  الحــوار 
ميــراي  الشــاعرة  زيــارة  مثــل:  هنــاك،  المثقــف 
شــحادة من الكورة وســّكان األشــرفية لمخيم نهر 
ــز والمثقفيــن  ــارد بهــدف التعــّرف علــى المرك الب
الفلســطينيين الشــباب هنــاك، وكان لقــاًء معبــرًا 

ــم.  ــًا فــي المخي وهام

تمثــل  الثقافيــة  واألنشــطة  المبــادرات  هــذه 
ــارد،  ــا فــي مخيــم نهــر الب حقيقــة حياتنــا وصورتن
المخيــم  لمفهــوم  الجمالــي  المعنــى  وحقيقــة 
ابــن القضيــة العادلــة. لعّلهــا تعيــد بنــاء مــا تهــدم 
جميعنــا  نعمــل  التــي  المقدســة  الرمزيــة  مــن 
علــى حمايتهــا ثقافيــًا وابداعيــًا بشــتى الوســائل 
الظــروف  هــذه  ظــل  فــي  المتاحــة  الثقافيــة 
ــة التــي يعيشــها المخيــم بشــكٍل خــاص،  الصعب

ولبنــان بشــكل عــام. 
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