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مان�سيل*

كيف تتجول يف خميم لالجئني**

مدخل خميم برج ال�شمايل ،وهو خميم لالجئني الفل�سطينيني يف اجلنوب اللبناين (ال�صور بعد�سة امل�ؤلفة).
* نا�شطة حقوقية وباحثة م�ستقلة عملت لأكثر من � 10أعوام مع الأمم المتحدة ،وزارت مخيم برج ال�شمالي في �سنة ،1998
كمتطوعة في مركز التدريب المهني في المخيم.

** الم�صدر:

Claudia Martinez Mancil, “Camp Code: How to Navigate a Refugee Settlement”, Places Journal (April 2016),
https://placesjournal.org/article/camp-code/#0

ومنهجية هذه المقالة وفق الكاتبة ،مقتب�سة بت�صرف من منهجية كتابAnne Mikoleit and Moritz Pürckhauer, Urban :
Code: 100 Lessons for Understanding the City (Cambridge Mass.: MIT Presw, 2001).

وتقول الكاتبة �أنها مدينة في �إنجاز المقالة لمحادثات طويلة �أجرتها مع محمود الجمعة ''�أبو و�سيم'' ،ومع كثيرين في برج
لقراء الإ�صدارات ال�سابقة من هذه المقالة،
ال�شمالي الذين رحبوا بها طوال �أعوام في منازلهم .وهي تعرب عن خال�ص �شكرها ّ
وخ�صو�ص ًا ريت�شارد ويتمان ،وماريان بوتفين ،وروز ماري �صايغ ،وح�سن �إ�سماعيل ال�شيخ ،و�أنتولين مارتينيز دي فروتو�س.
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مخيم برج ال�شمالي الواقع �شرقي مدينة �صور ،هو �أحد مخيمات الالجئين الفل�سطينيين
ال�صغيرة ،لكنه معروف بتداخله مع محيطه اللبناني ،وهو يقع �أ�سا�س ًا في منطقة
زراعية ،وكثيراً ما عمل �سكانه في هذا القطاع .وكان المخيم يتغير وفق ًا للمتغيرات
ال�سيا�سية الميدانية ،وخ�صو�ص ًا الديموغرافية واالقت�صادية ،ومداخله ومخارجه كلها
�أُغلقت �أمام ال�سيارات ،ولم ُيفتح �إالّ مدخل واحد ث ُّبت عنده حاجز للجي�ش اللبناني،
بينما ي�ستطيع الم�شاة �أن يعبروا من دون �أي رقابة من المداخل التي ُو�ضعت عليها
�ألواح كونكريتية.

لنبد�أ

بما هو وا�ضح :مخيمات
الالجئين لي�ست مت�شابهة كلها،
وتجربة ما يقارب  60مليون ن�سمة [من
الالجئين في العالم] ال يمكن تعميمها،
لأنه وفق ًا لإح�صاءات الأمم المتحدة ،ف�إن
معدل عدد الالجئين ن�سبة �إلى عدد �سكان
العالم ،يبلغ واحداً لكل  122فرداً1.
يعي�ش الالجئون في م�آوٍ مح�صورة ،وفي
خيام وحاويات لل�شحن� ،أو في مبانٍ �أ�سمنتية
في مخيمات ر�سمية تديرها الأمم المتحدة� ،أو
في مخيمات موقتة على �أطراف المدن� .إنهم
الجئون �أو طالبو لجوء �أو عديمو الجن�سية �أو
نازحون ،و�أعدادهم في تزايد م�ستمر في �أنحاء
العالم كافة.
�إن م�س�ألة الالجئين في لبنان �أزمة (�أو
بالأحرى �سل�سلة من الأزمات) م�ستمرة منذ
�سنة  ،1948فهناك �أكثر من مليون �سوري
و 450.000فل�سطيني [الم�ستخرجات من
الإح�صاء الذي �أنجزته لجنة الحوار اللبناني ــ
الفل�سطيني في نهاية �سنة � ،2017أظهرت �أن
عدد الالجئين الفل�سطينيين في تناق�ص مرعب
بحيث لم يعد عددهم يزيد على ]175.000
يعي�شون في  12مخيم ًا ر�سمي ًا ،وفي المئات
من التجمعات ال�سكنية غير الر�سمية2.

فالمخيمات القديمة التي كانت ُتعتبر موقتة،
�أ�صبحت موطن ًا للجي َلين الثالث والرابع من
الالجئين ،وهي لي�ست مخيمات من الخيام،
بل م�ساحات مزدحمة من الأ�سمنت والأ�سفلت.
�إنها تج�سيد ح�ضري لحالة طوارئ م�ستمرة3.
ما الذي يجري داخل مخيم لالجئين؟
وكيف يتم تنظيمه مكاني ًا ومادي ًا؟ 4لأخذ
�صورة مخت�صرة� ،أدعو القراء �إلى التجول في
مخيم برج ال�شمالي لالجئين الفل�سطينيين.
يقع المخيم على تلة مرتفعة في
الجنوب اللبناني ،تطل على مدينة �صور
على �ساحل البحر الأبي�ض المتو�سط ،وقد
ُبني كمخيم موقت في �سنة  ،1955لكنه
�أ�صبح الآن ''مدينة'' ع�شوائية مزدحمة تبلغ
م�ساحتها 135.000م ،2ويقطنها
 23.000الجئ م�سجل 5.والمخيم يتداخل
مع بلدة برج ال�شمالي التي يحمل ا�سمها،
حتى �إن من ال�سهل �أن تمر بجانبه فتظن
�أنه حي فقير من �أحياء تلك البلدة ،و�أنه
لي�س المخيم.
وعلى الرغم من م�ضي  7عقود على
ت�أ�سي�س المخيم ،ف�إن الفرق ال يزال غير وا�ضح
بين ما ُيفتر�ض �أن يكون موقت ًا ،وما ُيفتر�ض
�أنه دائم6.
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حاجز للجي�ش اللبناين عند مدخل املخيم.

حاجز التفتي�ش عند مدخل املخيم
ي�ستوقفك في البداية حاجز للجي�ش
اللبناني في ال�شارع الرئي�سي لمدخل المخيم،
فالأجانب يحتاجون �إلى ت�صريح من
اال�ستخبارات الع�سكرية اللبنانية لدخول
المخيم ،والح�صول عليه ي�ستغرق ب�ضعة �أيام.
ويعتبر نظام الت�صاريح لدخول المخيم
ُ
[بالن�سبة �إلى ال�سلطات الأمنية اللبنانية]
رادع ًا للغرباء الف�ضوليين ،كما �أنه ي�ساعد
ال�سلطات اللبنانية على مراقبة �سكان المخيم،
ويزيد من ال�شعور ب�أنه �أ�شبه ب�سجن في الهواء
الطلق ،ذلك ب�أن الرقابة الم�شددة على الدخول
�إليه ال ت�شجع الأ�صدقاء والأقرباء على
ذكر الالجئين دائم ًا ب�أن حياتهم
الزيارة ،و ُت ّ
لي�ست ملك ًا لهم.

� ّأما الخروج من المخيم ف�أكثر �سهولة،
ولي�س هناك رقابة عليه غير �إ�شارة من يد
جندي .لكن الظروف على الحاجز متقلبة
ومتغيرة :فقد تكون الرقابة م�شددة �أو
مت�ساهلة ،اعتماداً على الأحداث الجارية،
وعلى مزاج عنا�صر الحاجز.
وعلى بعد  50متراً في ال�شارع نف�سه يوجد
حاجز �آخر ت�سيطر عليه حركة ''فتح'' ،ويقف
عنده مقاتل فل�سطيني مت�أهب يحمل بندقية،
بينما يجل�س بالقرب منه رجال في منت�صف
العمر على مقاعد بال�ستيكة بي�ضاء ي�شربون
القهوة ويتحدثون في ال�سيا�سة .وهم ال
يطلبون منك �أوراق ًا ثبوتية ،بل �إن كل ما قد
ويعتبر برج
يبدر منهم هو مجرد نظرة حادةُ .
ال�شمالي من �أكثر المخيمات الفل�سطينية هدوءاً
في لبنان.
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مدخل غري ر�سمي للم�شاة.

عبور احلدود
�إذا لم تكن تملك ت�صريح ًا ،ف�إنه يظل في
و�سعك الدخول �إلى المخيم ،فهناك  5مداخل
غير ر�سمية هي عبارة عن �شوارع قروية
قديمة محاطة بكتل �أ�سمنتية ت�سمح للم�شاة
بالعبور ،لكنها ال ت�سمح بعبور المركبات� .إن
�شكل المخيم غير منتظم ،وذلك وفق ًا لحدود
قطعة الأر�ض التي ا�ست�أجرتها الحكومة
اللبنانية لــ  99عام ًا ،و�ضمن هذه الحدود
تعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وت�شغيل
الالجئين الفل�سطينيين في ال�شرق الأدنى
(الأونروا) على تقديم الخدمات لالجئين منذ
�سنة .1955
عندما تعبر هذه الحدود تجد نف�سك في
منطقة تتجاوز جميع النظم الح�ضرية7،
فال�شوارع التي ُ�ش ّقت من دون تخطيط،

والبنايات الع�شوائية ،تعلن �أن المكان ا�ستثناء
قانوني ،خارج عن �أنظمة وقوانين البناء،
حيث حالة الطوارئ هي العرف الطبيعي8.
يذكرك
وفي كل زاوية في المخيم ترى ما ّ
بال�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي� :شعارات
ور�سومات �سيا�سية على الجدران؛ مل�صقات
تحمل �صور �شهداء �سقطوا في المعارك؛
لقبة ال�صخرة ،ولمفاتيح بيوت ترمز
لوحات ّ
�إلى الأمالك التي تركها الالجئون وراءهم في
فل�سطين.
المخيم غير محاط بجدار ،بل �إن عمليات
البناء فيه ت�صل �أحيان ًا �إلى الحواجز
الأ�سمنتية في ال�شارع .وعلى حدود المخيم
ال�شمالية وال�شرقية ،يوجد خلف حاجز من
الأ�سالك ال�شائكة �أ�شجار البرتقال ومزارع
الموز الخ�ضراء.
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لوحة جدارية تبينّ اخلريطة واملفتاح.

ال تبحث عن خريطة
غالب ًا ما تتخذ المخيمات على خرائط
لبنان العامة ــ �أكانت ورقية �أم في الإنترنت ــ
�شكل بقع رمادية اللون ،من دون �أي
تف�صيالت عن �شوارع المخيم .وهناك بع�ض
الخرائط المفيدة والجيدة لمخيم برج ال�شمالي،
لكنها خرائط يحتفظ بها ،وب�شكل �أمني م�شدد،
بع�ض المنظمات الدولية التي تعتبر ن�شر
وتداول مثل هذه الخرائط والمعلومات خطراً
�أمني ًا ،الأمر الذي يف�سر جزئي ًا هذا النمو غير
المخطط له� .أن تعي�ش من دون خريطة يعني
�أن وجودك ال م�ستقبل له ،في حيز مجهول ال
مكان له على الخريطةّ � .أما خريطة فل�سطين
التاريخية ،فموجودة في كل مكان :على
الأعالم والالفتات ،وعلى الجدران و�سال�سل
المفاتيح والقم�صان9.
لي�س هناك طرق و�شوارع ،وال حتى �أزقة
وا�ضحة ،فالمنطقة المرتفعة التي ُبني عليها
المخيم هي التي ت�ساعدك على معرفة

االتجاهات ،لكن من ال�سهل �أن ت�ضل طريقك
في هذه المتاهة من الأزقة (وال �سيما �إذا ما
بالمخيمين القريبين الر�شيدية
قار ّنا ذلك
َ
والب�ص ،اللذين ُبنيا في ثالثينيات القرن
الما�ضي لإيواء الالجئين الأرمن ،وعمل
الفرن�سيون على تخطيط بنائهما) .وينق�سم
المخيم ب�شكل غير ر�سمي �إلى �أحياء وحارات
تتخذ �أ�سماء قرى زراعية في منطق َتي �صفد
وطبرية في فل�سطين ،فالالجئون عندما
و�صلوا �إلى المخيم كانوا قد جا�ؤوا �ضمن
مجموعات مع الجئين �آخرين من القرية
نف�سها وا�ستقروا مع ًا10.
وما زال �سكان المخيم حتى يومنا هذا
ي�ستخدمون �أ�سماء �أماكن ومعالم في قراهم
الأ�صلية عندما ير�شدونك �إلى االتجاهات
داخل المخيم .وهذه الطريقة في التنقل
والتجول في المخيم ،تعتمد على ذاكرة
جماعية للمكان ،تعرفها حتى الأجيال ال�شابة
التي لم تعرف الأماكن والمعالم المرجعية في
القرى الأ�صلية.
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وتحافظ على هذه الذاكرة الجماعية
مجموعات مثل جمعية الحولة التي ت�شرف
على المكتبة الرئي�سية في المخيم ،والتي
اتخذت ا�سمها من بحيرة في فل�سطين كانت
تقع على �ضفافها العديد من القرى
الفل�سطينية القديمة (وهي ت�سمى الآن محمية
وادي الحولة الطبيعية في �إ�سرائيل) .وتهدف
هذه الجمعية �إلى �إعادة ربط المجتمع
المحلي بتراثه ،وتعزيز قيم المجتمع المدني
فيه ،وقد جرى م�ؤخراً و�ضع �إ�شارات على
بيوت المخيم تحكي تف�صيالت عن قرى
ال�سكان الأ�صلية.

مفرتق الطرق
ما �إن تتجاوز مدخل المخيم حتى ت�صل
�إلى مفترق الطرق الرئي�سي فيه ،وهو بمثابة
ميدان عام للمخيم ،فهنا تجد رجا ًال في
انتظار فر�صة للعمل� ،أو في انتظار حدث ما،
وحولهم ي�سير النا�س والمركبات في
االتجاهات كافة .وهو �أي�ض ًا بمثابة م�ستودع
للمنتوجات الغذائية في الهواء الطلق� ،إذ
تتراكم فيه �صناديق الثمار والمحا�صيل
والبي�ض ،و�سط الرجال الذين يراقبون بتمعن
وحذر ،كما �أن المقاهي وال�شوارع هنا ت�ضج
بالن�شاط على مدار ال�ساعة.
و ُتعتبر ن�سبة البطالة في المخيم مرتفعة
جداً (ت�صل �إلى نحو  ،)%60لأن الحكومة
اللبنانية تمنع الالجئين الفل�سطينيين من
العمل في كثير من المهن الرئي�سية ،كالطب
والهند�سة والمحاماة ،بينما فر�ص العمل
الرئي�سية المتوفرة هنا هي العمالة المو�سمية
بالمياومة في الحقول الزراعية حول مدينة
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�صور� ،أو العمل ب�صورة غير قانونية خارج
المخيم .ويعتمد العديد من الأُ�سر على معونات
مالية ت�صلها من �أقارب يعملون في الخارج،
في حين �أن كثيرين من ال�شباب يحلمون
بالهجرة ،و�أكثر الأحاديث المتداولة هي عن
ومن هي مجموعات
طرق الهجرة وتكاليفهاَ ،
المافيا التي يمكن الثقة بها في هذا المجال،
فالجميع هنا يروي الق�ص�ص عن �أولئك الذين
نجحوا في الو�صول �إلى �أوروبا.
وعلى غرار العديد من مخيمات الالجئين،
ف�إن مخيم برج ال�شمالي يقع على مقربة من
مجمع ومركز للموا�صالت وحدود دولية .وهذا
الإح�سا�س بالحركة والتنقل يتناق�ض مع
حظرهما المفرو�ض على �سكان المخيم ،ومع
ذلك ،ف�إن لديهم نظام تن ّقل عام يلبي
حاجاتهم .فبع�ض �سيارات المر�سيد�س القديمة
والبالية يعمل ك�سيارات �أجرة م�شتركة تقدم
خدمة الموا�صالت في طرق محددة وثابتة،
في مقابل �أجرة زهيدة ،بينما تعمل �سيارات
�شحن� ،أكبر حجم ًا ،ومحملة بعبوات
بال�ستيكية ،على نقل عمال قطف الفاكهة �إلى
الحقول والب�ساتين الزراعية قرب مدينة �صور.
فهي تنقل �إلى العمل في الخام�سة �صباح ًا
رجا ًال ون�ساء من مختلف الأعمار ،ليعودوا عند
منت�صف النهار .ويك�سب العامل ما يقارب 10
دوالرات في اليوم� ،أو هكذا كان على الأقل
ت�سبب
قبل قدوم الالجئين ال�سوريين الذين ّ
ويعتبر مخيم
قدومهم بتخفي�ض �أجور العمالُ .
برج ال�شمالي الأفقر في لبنان ،ونحو ثلثي
�سكانه يعمالن في الزراعة ،كما يعمل الكبار
في ال�سن الذين ال معيل لهم ،وال راتب
يعتا�شون منه ،في الحقول �أي�ض ًا ما داموا
قادرين ج�سدي ًا على ذلك.
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بنايات ال يف�صل بع�ضها عن بع�ض غري م�سافة مرت �أو مرتين.

ف�سحات من الأر�ض يف متاهة الأزقة.
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ح�ص�ص من الأر�ض وبيوت
ما �إن تبتعد قلي ًال عن ال�شوارع الرئي�سية
القليلة حتى تجد نف�سك في متاهة من الأزقة
المظلمة ،بحيث �إنك �إذا مددت ذراعيك ف�ستجد
جانبي الزقاقّ � .أما
نف�سك تلم�س المنازل على
َ
من الأعلى فيبدو المخيم مثل خلية نحل� ،أو
مثل مدينة �إ�سالمية من الع�صور الو�سطى11،
فالبيوت رطبة ال ي�صلها �إ ّال قليل من �أ�شعة
ال�شم�س .لكن ثمة ميزة لهذه الكثافة غير
المخطط لها ،فالبنايات القريبة من بع�ضها
ت�شكل مناطق مظللة في ال�صيف ،وتحتجز
الحرارة في ال�شتاء ،كما �أن الأزقة تولد
�إح�سا�س ًا باالن�سجام والألفة في المجتمع؛ فعند
مرورك منها ال ت�ستطيع �إ ّال �أن ت�سمع الأحاديث
و�أ�صوات المو�سيقى والتلفزيون تنبعث من
داخل البيوت .ومع هذه الألفة االجتماعية
هناك �إح�سا�س قوي باالن�ضباط االجتماعي.
وفي �أثناء تجولك في المخيم �ستالحظ
اختالف ًا كبيراً في م�ساحات ح�ص�ص الأر�ض،
الأمر الذي يعك�س الم�ساحات المتنوعة التي
ُخ�ص�صت للخيام في �سنة  .1956فقد كانت
تخ�ص�ص لأُ�سر الالجئين خيام بمقا�سات
متنوعة ،وفق ًا لحجم الأ�سرة التي كانت تتراوح
ما بين  2و� 8أفراد ،كما �أن بع�ض �سكان
المخيم ا�ستطاع الح�صول على قطع كبيرة من
الأر�ض لزراعة النباتات وتربية الموا�شي ،في
حين قبل البع�ض الآخر بم�ساحة �صغيرة؛
فالجميع كان يعتقد �أن المخيم موقت.
لم تكن الخيام توفر للنا�س �سبل
الخ�صو�صية ،وال م�ساحات �إ�ضافية للأُ�سر
المتزايدة ،ولم تكن ت�ؤمن لهم �إ ّال قلي ًال من
الحماية في ال�شتاء القار�س .لكنها ا�ستمرت
لأجيال ،لأن ال�سلطات اللبنانية مار�ست على
الالجئين �ضوابط م�شددة فيما يتعلق بالبناء.

مقاالت
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وكانت المراحي�ض والحمامات في المخيم
م�شتركة ،بل �إنه حتى �سنة  1968لم يكن
هناك مطابخ في الخيام ،و�إنما كانت الأونروا
توزع وجبات الطعام يومي ًا على الالجئين.
وفي �ستينيات القرن الما�ضي بد�أت �أبنية �أكثر
ثبات ًا تحل محل الخيام ،فكان يجري تقوية
الجدران با�ستخدام الحجارة ،ثم بعد ذلك
بالأ�سمنت ،لكن �أ�سقف الزنك الموقتة ظلت
ُت�ستخدم �أعوام ًا طويلة بعد ذلك ،في �إ�شارة �إلى
�أن هذه البيوت موقتة.
البيوت الحجرية التي بقيت قائمة هي
الأقدم في المخيم ،وما زالت �أ�سقف البع�ض
منها من الزنك القديم ،في �إ�شارة �إلى �أن
�سكانها فقراء .وتتركز معظم البيوت الحجرية
في حي ي�سمى ''المغاربة'' ،وهو الحي الوحيد
الذي ال ي�شير ا�سمه �إلى قرية �أ�صلية ،و�إنما �إلى
الأ�صل ال�شمال �أفريقي ل�سكانه الذين هاجر
�أجدادهم �إلى فل�سطين التاريخية في �إبان
الحكم العثماني.
في ثمانينيات القرن الما�ضي� ،صمد
المخيم في �أثناء الحرب الأهلية اللبنانية
والق�صف الإ�سرائيلي ،وقد تم ّكن الالجئون ،في
معظمهم ،من �إعادة بناء بيوتهم فيما بعد
جراء
بالطوب الأ�سمنتي كما نراها اليومّ ،
تدفق المال عليهم من فل�سطينيي ال�شتات.
وتبع ذلك في الت�سعينيات حركة بناء غير
ر�سمية مزدهرة في المخيم� ،إذ ا�ستثمر
فل�سطينيو ال�شتات بع�ض �أموالهم لتح�سين
منازل �أقاربهم� ،أو لبناء منازل خا�صة لهم
في المخيم عندما يعودون �إليه 12.وبع�ض
بيوت الطوب ُغطي بطبقة من الأ�سمنت ،وهو
غير مطلي ،و�ضائع في بحر رمادي اللون،
لكن جدران ال�شارع الرئي�سي في المخيم ُطليت
م�ؤخراً ببع�ض الألوان الزاهية لتقوية
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الإح�سا�س بالكبرياء المحلي وتعزيزه.
يمكنك معرفة كثير عن �أي �أ�سرة من خالل
مدى ارتفاع بيتها ،فقد جرى تجميد
تخ�صي�ص الأرا�ضي منذ �سنة  ،1948على
الرغم من �أن بع�ض الأُ�سر ت�ضاعف حجمه
ثالث مرات ،بينما غادرت �أ�سر �أُخرى المخيم.
واالتجاه الوحيد للتو�سع في المخيم هو �إلى
الأعلى ،فمعظم البنايات في المخيم يتكون
من � 3إلى  4طبقات� ،إذ يقطن الأبناء و�أ�سرهم
في الطبقات العليا فوق منازل �آبائهم .وتبقى
�أعمدة الأ�سمنت مك�شوفة على �أ�سطح البنايات،

الكثافة ال�سكانية يف خميم برج ال�شمايل.

كي تتمكن الأجيال المقبلة من �إ�ضافة طبقات
جديدة للبناء.
� ّأما �أعلى البنايات في المخيم فت�صل �إلى 8
طبقات ،وقد بناها م�ستثمرون لت�أجير �شققها.
ويعتبر مخيم برج ال�شمالي �أقل كثافة
ُ
�سكانية من بقية مخيمات لبنان ،كما �أن
الحقول المفتوحة الوا�سعه في محيطه تجعلك
ت�شعر ب�أنك في منطقة ريفية .ومع ذلك ،ف�إن
هذا النمط من البناء هو الذي جعل المخيمات
الفل�سطينية من �أكثر المناطق الح�ضرية كثافة
�سكانية في العالم13.

كيف تتجول يف خميم لالجئين

بيوت ع�شوائية ُبني بع�ضها فوق بع�ض.

بيت يف انتظار بناء طبقة �أُخرى.
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تعقيدات امللكية
ال ُي�سمح للفل�سطينيين في لبنان بامتالك
عقار ،ولي�س هناك �آلية لت�سجيل ملكيتهم
لبيوتهم لدى الدولة ،ولهذا ،ابتكرت المخيمات
الفل�سطينية �أنظمتها الخا�صة بالحق القانوني
للملكية ،وهو حق م�صان .لكن وثائق هذا
الحق ت�ضمن للفل�سطيني ملكية البناء فقط،
ولي�س ملكية الأر�ض الم�ست�أجرة التي �أقيم
عليها .فالبناء في المخيم ُيعتبر غير قانوني،
وكذلك �إدخال مواد البناء �إليه ،بحيث ُي�ضطر
البنا�ؤون �إلى دفع ر�شوات كبيرة لإدخالها.
وكان من �أثر هذا الحظر ارتفاع �أ�سعار البيوت
في المخيم ،والتي هي �أعلى �سعراً من بيوت
البلدة المجاورة ،كما �أن �إ�صالح البيوت
و�صيانتها عملية مكلفة ،وهناك كثير من
بيوت المخيم في حالة ر ّثة.
وفي المقابل ف�إن ا�ستئجار �أمكان ال�سكن

�أقفا�ص طيور معلقة خارج بيت.

في البلدة المجاورة غير مكلف ،وبع�ض
الالجئين يتطلع �إلى تح�سين ظروف �سكنه،
وذلك باالنتقال �إلى العي�ش خارج المخيم.
ويقطن ال�شقق في البلدة المجاورة فل�سطينيون
من الطبقة الو�سطى� :أطباء وممر�ضون
ممن ي�ستطيعون ال�سكن
ومعلمون و�إداريونّ ،
في بيوت �أف�ضل ،لكنهم يرغبون في البقاء
بالقرب من مجتمعهم ،وفي اال�ستفادة من
خدمات الإغاثة التي تقدمها ''الأونروا''،
كال�صحة والتعليم ،الأمر الذي يت�سبب بك�ساد
البيوت المعرو�ضة للإيجار في المخيم،
وانخفا�ض �أ�سعار الإيجار فيه .وقد �أدى
انخفا�ض الأ�سعار هذا �إلى ا�ستقطاب المخيم
الفارين من الحرب في
لالجئين ال�سوريين ّ
�سورية ،حتى �إن المخيمات الفل�سطينية في
بيروت �أي�ض ًا باتت ت�ستقطب الفقراء من
الالجئين من بع�ض الدول مثل بنغالد�ش
و�إثيوبيا والفيليبين.

كيف تتجول يف خميم لالجئين
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متجر �ألعاب.

ال�صغار والكبار والطيور
ت�شاهد في المخيم كثيراً من الأطفال،
ف�أكثر من ن�صف �سكان المخيم هم دون عمر
14
تلم�س ذلك عندما
الثامنة ع�شرة .ويمكن ّ
ينتهي دوام المدر�سة� ،إذ يخرج الأطفال للعب
في الأزقة ،ب�ألعاب يبتكرونها با�ستخدام
الع�صي والدواليب البال�ستيكية ،وكل ما تقع
فيخرجون المقاعد
عليه �أياديهمّ � .أما الكبار ُ
البال�ستيكية �إلى ال�شارع ويجل�سون تحت
�أقفا�ص الطيور المعلقة على جدران المنازل.
حيز
وب�سبب �ضيق المكان ،وعدم توفر ّ
للحيوانات الأليفة ،ف�إن الطيور ال�صغيرة ُتعتبر
الحيوانات الأليفة المف�ضلة في المخيم،
وغالب ًا ما يتم االحتفاظ بها في �أقفا�ص عند
مداخل البيوت.
ومع غروب ال�شم�س في ال�صيف ،ت�صبح

�سماء المخيم مفعمة بالحيوية والن�شاط� ،إذ
تبد�أ عائالت ومجموعات من الن�ساء بتبادل
الزيارات على �أ�سطح المنازل هرب ًا من الجو
الحار ،ومن ال�شوارع ال�ضيقة الخانقة ،بينما
يحلق الحمام واليمام في �سماء المخيم
محد َثين هرج ًا واهتياج ًا كبيرين .و ُتعتبر
تربية الطيور الهواية المف�ضلة لدى ال�شباب
في المخيم ،ففي �أوقات مت�أخرة من بعد ظهر
�أيام عطل نهاية الأ�سبوع ،يمكنك �سماع �صفير
ال�شباب وهم يوجهون �أ�سراب طيورهم .ويقول
الآباء �إنه مع ارتفاع ن�سبة البطالة في المخيم،
ف�إن هذه الهواية ُتبعد �أوالدهم عن المتاعب،
وت�ساعدهم في ت�أمين القليل من الدخل من
جانب �آخر .فالفرخ ال�صغير من الحمام يباع
بنحو  10دوالرات ،بينما ت�صل �أ�سعار بع�ض
الأنواع الأُخرى من الطيور �إلى  50دوالراً
للطير الواحد.
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�أ�سطح املنازل يف املخيم ،ويبدو ظاهراً يف الأفق خزان املياه الذي بنته الأونروا.

م�ساحة خ�رضاء
لم ي�شهد مخيم برج ال�شمالي �أي تخطيط
لحدائق �أو ميادين عامة منذ ن�ش�أته ،وال�شوارع
ال�ضيقة هي على الأغلب الأماكن العامة
الوحيدة في المخيم .فالأ�شجار المتناثره
تنا�ضل لت�صلها �أ�شعة ال�شم�س ،ولهذا تعمل
منظمات محلية على تنظيم رحالت للأطفال
�إلى �شاطىء البحر ،والحدائق العامة في مدينة
�صور ،كي تمنحهم قلي ًال من الحرية للترفيه
عن �أنف�سهم في اللعب واال�ستك�شاف.
عما قريب �سي�صبح لمخيم برج
لكن ّ

ال�شمالي حديقته ال�صغيرة الخا�صة .فمنظمات
المجتمع المحلي تحاول منذ وقت طويل �أن
تح�صل على م�ساحة من الأر�ض من �شبكة
معقدة من �أ�صحاب ''الملكية'' الخا�صة ،وقد
تمكنت �أخيراً من النجاح في تحقيق ذلك15.
فو�سط المخيم يوجد منزل حجري مهجور في
حديقته �شجرة زيتون جميلة ،و�صاحب هذا
المنزل ــ وهو ع�ضو �سابق في الحزب ال�شيوعي
الفل�سطيني ــ وكان قد هاجر منذ وقت طويل،
وافق على فتح المنزل �أمام المجتمع المحلي،
ليكون �أول حديقة عامة خ�ضراء في المخيم.

كيف تتجول يف خميم لالجئين

متجر لبيع النرثيات املتفرقة (دكان).

خمبز.
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خمابز و�سجائر وب�ضائع مهربة
هناك مطعم واحد يمكن الجلو�س فيه
لتناول الطعام في المخيم ،وهو يقدم �أطباق
الحم�ص والفول ،كما �أن هناك بع�ض المحالت
لبيع الفالفلّ � .أما المخابز فمتوفرة ب�شكل
كبير ،وواحد منها ي�ستطيع �إنتاج قرابة �ألف
''منقو�شة'' زعتر يومي ًا ،بينما ُتعتبر المناقي�ش
بالجبن �أو اللحم المفروم بدائل �أكثر ثمن ًا.
يومي الجمعة وال�سبت ُتح�ضر الن�ساء
في َ
�إلى المخبز المكونات والمواد الالزمة لت�ضاف

�أ�سالك كهربائية مت�شابكة يف الأعلى.

لتذكر تلك
�إلى العجين ،ويكون ذلك منا�سبة ّ
كن يخبزن فيها في الفرن
الأيام التي ّ
الجماعي .و�إذا ا�ستثنينا المخابز ،ف�إن �سكان
المخيم ،في معظمهم ،ال ي�ستطيعون تناول
الطعام خارج المنزل ،و�إذا ما �أرادوا الترفيه
عن �أنف�سهم ،ف�إنهم يقومون بنزهة �إلى مدينة
�صور ،في محاذاة ال�شاطئ في منطقة
البوليفار ،والتي تبعد م�سافة  15دقيقة
بال�سيارة.
ومن ناحية �أُخرى ،ثمة عدد ال ب�أ�س به من
المتاجر في المخيم .وبما �أن �أ�صحاب هذه

كيف تتجول يف خميم لالجئين

المتاجر ال يدفعون ال�ضرائب ،ف�إنهم يبيعون
ب�أ�سعار �أقل من �أ�سعار المتاجر في البلدة
المجاورة ،فالمخيمات ''مناطق جغرافية
(يعبر بع�ض
ا�ستثنائية'' خارج القانون ّ
الباحثين عن هذا الو�ضع بالقول�'' :إن تعليق
القانون ال ُيعتبر غير قانوني ،بل �إنه غير
ملحوظ قانوني ًا'')16.
ال تدخل ال�شرطة المحلية مخيم برج
ال�شمالي ،فالمجتمع المحلي يحافظ ب�شكل
جماعي على النظام العام فيه ،بينما يعمل
الكبار على حل النزاعات العنيفة .وفي تلك
الأيام التي لم يكن يتطلب الدخول �إلى المخيم
ت�صريح دخول ،كان الغرباء من خارج المخيم
ي�أتون �إليه طلب ًا للب�ضائع الرخي�صة والمهربة،
كما �أنه يمكن �شراء التبغ وال�سجائر من
المخيم بكل �سهولة ،على الرغم من �أن متاجر
قليلة هي التي ُي�سمح لها ببيع منتوجات
التبغ .وقبل �صعود التيار الإ�سالمي المحافظ
م�ؤخراً ،كان يمكن حتى �شراء الكحول من
المخيم ب�سعر �أقلّ � ،أما الآن فقد توقفت هذه
تمار�س في الخفاء.
التجارة� ،أو باتت َ

املرافق
�إذا ما نظرت �إلى الأعلى ف�سترى �شبكة
ع�شوائية من الأ�سالك الكهربائية الحمراء
والخ�ضراء والزرقاء ،تمتد في كل اتجاه ،ومثل
هذه ال�شبكات يكون في بع�ض مناطق المخيم
كثيف ًا جداً ،بحيث يبدو مثل خيمة تظلل
ال�شوارع .وب�صورة ال تكاد ت�صدق ،ف�إن هذه
الأ�سالك الكهربائية ظلت تتداخل مع �أنابيب
المياه البال�ستيكية حتى �سنة  2006عندما
عملت المفو�ضية الأوروبية على تركيب نظام
توزيع جديد للمياه في المخيم� ،أدى �إلى تقليل
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خطر تعر�ض ال�سكان لل�صعقات الكهربائية.
يتزود مخيم برج ال�شمالي بالطاقة
الكهربائية من  12محطة تحويل ،وانقطاع
التيار الكهربائي فيه �أمر �شائع الحدوث،
ويتزايد عند هطول المطر .وتجري لجنة
الخدمات في المخيم مفاو�ضات مع ال�سلطات
اللبنانية لحل هذه الم�شكلة� ،إ ّال �إن اللجنة
تواجه �صعوبات في ال�ضغط على ال�سلطات
اللبنانية لتغيير هذا الو�ضع ،وخ�صو�ص ًا �أن
ال�سكان ال يدفعون فواتير الكهرباء منذ عدة
�أعوام (ال ُيعرف متى توقف المخيم عن دفع
فواتير الكهرباء ،لكن يبدو �أن �أحداً لم ي� ِأت �إليه
لتح�صيل �أثمان الكهرباء منذ  15 – 10عام ًا
على الأقل) .وقد زاد تدفق ال�سوريين على
المخيم من ا�ستهالك الطاقة الكهربائية ،في
الوقت الذي يعاني نق�ص ًا في التزويد.
الأ�سالك الكهربائية الواهنة والمك�شوفة
يمكن �أن تت�سبب ب�إ�شعال الحرائق ،وغالب ًا ما
ال ت�ستطيع �سيارات الإطفاء والطوارىء
الو�صول �إلى �شوارع و�أزقة المخيم ال�ضيقة.
ففي �أيار  /مايو  2015احترق منزل عند
�أطراف المخيم ،ولم يتمكن رجال الإطفاء
اللبنانيون من الو�صول �إليه �إ ّال من خلف
مدر�سة الأونروا .وكان هذا الحريق بمثابة
�صيحة �إنذار للجنة خدمات المخيم التي
�أدركت �أنها ال ت�ستطيع المراهنة على الحظ
في الم�ستقبل ،ف�شكلت خدمة �إطفاء محلية
حرا�س
من المتطوعين ،ي�شرف عليها ّ
ومراقبون ينت�شرون في مختلف �أرجاء
المخيم .وقام رجال الإطفاء المحليون
ت�سوق �إلى �سيارة �إطفاء ،وذلك
بتحويل عربة ّ
بتحميلها بطفايات حريق يدوية �شرعوا
يوزعونها على المنازل.
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مل�صقات يف ال�شوارع حتمل �صور �شهداء �سقطوا يف املعارك.

مل�صقات يف ال�شوارع حتمل �صور قادة �سيا�سيني ومقاتلني.

كيف تتجول يف خميم لالجئين

رموز ومناطق
ت�سنطيع ر�ؤية �أثر المعارك والحروب
ال�سابقة في جميع �أرجاء المخيم ،وكذلك �آثار
الر�صا�ص وال�شظايا على البنايات ،بينما
تغطي الجدران و�ألواح الإعالنات مل�صقات
لقادة �سيا�سيين و�شهداء .فالعديد من
المل�صقات ُيظهر �صور �شباب يحملون
البنادق ،ف�ض ًال عن �شعارات تحمل معاني
االنتماء والوالء ،وهي �شعارات ومل�صقات
تحدد مناطق الف�صائل ال�سيا�سية 17.وال تزال
''فتح'' ت�سيطر على المخيم ،وفي �إمكانك حتى
اليوم ،ر�ؤية �صور ليا�سر عرفات :مل�صقات
�سابقة للقائد الفل�سطيني عندما كان �شاب ًا
بنظارته الأنيقة ،وجداريات له كرئي�س لل�سلطة
الفل�سطينة وهو متقدم في ال�سن .وترى في
المخيم �أي�ض ًا �أعالم حزب اللـه ال�صفراء،
ومل�صقات لقادة ''حما�س'' ،كما ظهرت الحق ًا
مخاوف من احتمال تغلغل ''داع�ش'' في
المخيم لتهدد التوازن االجتماعي فيه� ،إذ
يقطن المخيم بع�ض الأ�سر ال�شيعية ،و�أ�سرة
م�سيحية واحدة.
لكن �صور المنا�ضلين لي�ست الرموز
الوحيدة� ،أو حتى الأكثر �أهمية في المخيم ،بل
�إن المنظمات الإن�سانية تو ّقع عملها دائم ًا.
فعندما تقترب من خزان المياه �أو العيادة
الطبية �أو المدر�سة ،ترى الفتات زرقاء اللون
تحمل �شعار �إكليل الزيتون والكرة الأر�ضية،
والذي يمثل �شعار الأمم المتحدة .فعلى مدى
�أكثر من  60عام ًا تقوم الأونروا بدور الدولة
البديلة لالجئين الفل�سطينيين ،وتقدم لهم
الرعاية والخدمات الأ�سا�سية واالجتماعية،
واالعتراف القانوني بو�ضعهم الفريد18.
وت�شهد الفتات �أُخرى على تمويل المفو�ضية
الأوروبية لم�شاريع البنية التحتية الجديدة
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ل�شبكة ت�صريف المجاري ومياه الأمطار ،ويتم
ت�سجيل م�ساهمة كل طرف بالتف�صيل :االتحاد
الأوروبي؛ الدنمارك؛ اليابان؛ �ألمانيا؛ ال�سويد؛
�إ�سبانيا .كما يمكنك �أن تبحث عن الالفتات
مولت
التي ن�شرتها المنظــمة النرويجية التي ّ
مختبر الحا�سوب في م�ؤ�س�سة بيت �أطفال
مولت عيادة
ال�صمود ،والمنظمة اليابانية التي ّ
الأ�سنان ،والمنظمة الإ�سبانية التي فتحت
مركز تدريب مهني ،لتدريب الالجئين ال�شباب
على �أعمال الكهرباء وال�سباكة والحالقة.
وهذه الالفتات تدل على �أن المخيم رمز
لــ ''ف�ضاء متناق�ض'' 19،فال�سيا�سات الإن�سانية
تمكّن القادة من التعامل مع حالة اللجوء كو�ضع
''موقت دائم'' ،وبالتالي� ،إدامة حالة المخيم
ب�شكل غير ر�سمي ،في حين �أن ا�ستثماراتهم في
البنية التحتية وتح�سين الم�ساكن في المخيم،
تجعله مخيم ًا دائماً ،في الواقع.

عاملية املخيم
ُيعتبر ال�صيف مو�سم ًا مزدحم ًا في مخيم
برج ال�شمالي� ،إذ يعود المغتربون للزيارة،
و�أحيان ًا للزواج من �أبناء وبنات مجتمعهم
(وقد تكون هذه م�شكلة في هذا المجتمع
المتجان�س ن�سبي ًا ،والذي يعاني ن�سبة مرتفعة
من مر�ض التال�سيميا ،وهو ا�ضطراب وراثي
في الدم) .ويخطط �سكان المخيم لإقامة
احتفاالتهم مع عودة المغتربين لزيارة الوطن،
و�إذا كنت في المخيم في ال�صيف ،ف�إنك
�ست�شاهد حفالت ترتفع فيها �أ�صوات
المو�سيقى ال�صاخبة ،ون�ساء بمالب�س زاهية،
وعلى الأقل ،بع�ض حفالت الزفاف المترفة.
في مثل هذه الأوقات ،يبدو المخيم مثل
مدينة عالمية ت�ستطيع �أن تلتقي فيها
بمغتربين عائدين من �ألمانيا وال�سويد،
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م�شهد ملخيم برج ال�شمايل من اجلو ،التُقط بوا�سطة بالون مملوء بغاز الهيليوم.
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بالونات تر�سم خريطة للمخيم.

وبمتطوعين من كندا والواليات المتحدة،
وممثلين عن الدول المانحة ،وموظفين دوليين
من وكاالت الإغاثة .وقد ترى �أي�ض ًا فرقة من
ال�شباب العازفين على ال ِق َرب ،وهم يتدربون
في ال�شوارع برفقة مدربيهم الإيطاليين!20
الفاي�س بوك وتويتر منت�شران هنا كما في �أي

مكان �آخر ،وال�شبان يرتدون قم�صان ًا عليها
�صور ت�شي غيفارا ،بينما ي�شاهد �أهاليهم
الم�سل�سالت التلفزيونية التركية .هذا كله تذكير
دائم ب�أن المخيم ،على الرغم من حدوده
ال�ضيقة ،مفتوح على العالم21.
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