
 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 مقدمة

، اندلع حريق كبير في سوق مخيم النصيرات لالجئين الفلسطينيين وسط م٠٢٠٢مارس آذار/  ٥بتاريخ 

قطاع غزة، تخلله عدد من االنفجارات، وطال منطقة واسعة من وسط المخيم المكتظ في ساعات الذروة من 

زال ما ي صابات األخرى التيمن أبناء المخيم، بجانب عشرات اإل شخصا   02بحياة  ذلك اليوم، موديا  

لى قرار حكومي بإيقاف عدد من الموظفين المحليين أبرزهم رئيس إألمر قاد او البعض منها بحالة حرجة، 

 .عن العمل لحين انتهاء التحقيق في القضية" بلدية النصيرات"

كارثي، دث اللى هذا الحإالمادة قراءة السياقات المفضية  في هذهموقع بوابة الالجئين الفلسطينيين  حاولي

اعتبارها صل عن السياقات المسببة للحدث األساسي بتنف للمعالجات القائمة والتي ال وكذلك تقديم قراءة نقدية

لظرف  ا  من سياسات تمس بواقع وحقوق الالجئين الفلسطينيين في مخيمات القطاع، وتمارس انحياز  ا  جزء

وطنية تتعلق نسانية و إف ثوابت لقضيتهم وحقوقهم، وتخال سياسي وتوصيفات قانونية واصطالحية معادية

 .بهذه الشريحة

  



 
 

 
 

 

 

 : الحدث

  لبيانا شارألوحيدة المتوفرة حول الحدث، وقد ن وزارة الداخلية حول الحدث هو الرواية الرسمية ايعد بيا

مخبز )مخابزأحد ال أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخلإلى  حقيق األولي الخاص بالوزارة يشيرإلى أن الت

، ما أدى الشتعال النيران في المكان، تاله انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، ليمتد الحريق إلى كافة (البنا

  .المرافق والمحالت المالصقة

ة والدفاع المدني عملت عدة ساعات في إطفاء النيران الممتدة في كافة إن قوات الشرط" :وقالت الداخلية

 ن قوات كبيرة من الشرطة والدفاع المدني توجهتأ، وذكرت وزارة الداخلية، "لمحالت التجاريةالمكان، بينها ا

إلى سوق النصيرات منُذ اللحظات األولى من نشوب الحريق، مؤكدة  أنها سخرت كافة إمكانياتها من أجل 

 .السيطرة على الحريق

ساعات في إطفاء النيران الممتدة في إن قوات الشرطة والدفاع المدني عملت عدة :"الداخلية،  أضافتو 

وأضافت انها استعانت بالجهات الحكومية األخرى ذات العالقة ".كافة المكان، بينها المحالت التجارية

 .للسيطرة على الحريق الهائل

وبعض من أهالي المخيم معلومات عن وجود عدة صهاريج للغاز  عالميةإ  ضافت لها مصادرأهذه الرواية 

 موعة من بوجود مج ارتباطا   في موقع الحدث، بدأ الحريق بانفجار لواحد منها، ثم تالحقت األضرار تباعا  

 

https://paltoday.ps/ar/post/370533/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%C2%A0-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.youtube.com/watch?v=m7RL_qHaFHk


 
 

 
 

 

 

قطة اشتعال قرب ن( تولد الكهرباء وتبيعها لسكان المخيم) تجارية ألغراضالمولدات الكهربائية الموضوعة 

 .الحقا   الرسمية المصادرالرواية التي أكدتها  الحريق، وهي

  

http://paltoday.tv/post/116166/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://paltoday.tv/post/116166/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://paltoday.tv/post/116166/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://paltoday.tv/post/116166/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 
 

 
 

 

 

 :الموقع

في قطاع غزة، وربما في العالم، حيث يشكل السوق قلب  وقع الحريق في واحدة من أكثر المناطق ازدحاما  

شارع "سكان المخيم والمخيمات والمناطق المحيطة بغرض التسوق، كما يشكل المخيم المكتظ، ويرتاده 

حلي لقطاع انقطة ربط على مستوى المواصالت بين  الشارعين الرئيسيين في قطاع غزة الخط الس" السوق 

 .غزة وشارع صالح الدين

للمخبز  صها على الترخيلها موافقت -جهاز الدفاع المدني -حد الجهات التابعةأوزارة الداخلية التي منحت 

دور طبيعة الموقع في إلحاق األذى بهذا العدد الكبير من من حيث  مسؤوليتها،در الحريق أقرت بمص

 .الضحايا

هذه المسؤولية التي يتحملها الجهاز المذكور حاول رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان التأكيد عليها  

ات جهات أن توقيعه مجرد إقرار لتوقيع عتبرا  م، و مسؤوليته عن ترخيص المخبز في عدد من اللقاءات نافيا  

 .االختصاص التي تسبقه

  



 
 

 
 

 

 : البلدية ونطاق المسؤولية

قامت لجنة التحقيق التابعة للسلطات القائمة في قطاع غزة بإيقاف مجموعة من الموظفين عن العمل، 

واقع التواصل رية عبر موذلك بعد مطالبات جماهي ،رئيسهابرزهم أمن العاملين في بلدية النصيرات و معظمهم 

 .االجتماعي

تفترض هذه الورقة أن التحقيق الحكومي لم يتطرق بعد للعوامل التي أنتجت هذه الكارثة، والتي تعتبر  

 .المزيد من الكوارث إلنتاجمرشحة 

الجماهيرية طالت البلدية بشكل أساسي، فيما لم تظهر وكالة غوث وتشغيل  اإلجراءات الحكومية والمطالبات

الصورة، رغم أن الحدث في قلب مخيم لالجئين كما أن الحريق طال أحد ب" األنروا"الالجئين الفلسطينيين 

 .مراكزها االجتماعية ودمره

امل ت التاريخية المتعلقة بالتعالتدريجي عن المخيمات واحدة من اإلشكاليا" نرواو األ" وجود البلدية وغياب

ع المخيمات صفتها المتمايزة المتعلقة بوض إلفقادمع المخيمات في قطاع غزة، كجزء من السعي االحتاللي 

م تم تأسيس لجنة محلية 7711في العام فعنهم كجهة خدماتية، " األنروا" ةبمسؤوليالالجئين وحقوقهم، و 

أنحاء مخيم النصيرات وكانت تقوم بأعمال النظافة بالتعاون مع تولت مهمة إنشاء شبكة كهرباء بكامل 

م حيث 7791م واستمرت أعمال اللجنة حتى أكتوبر عام 7792وتم إمدادها أيضا  بشبكة مياه عام  الوكالة،

تحولت إلى مجلس قروي عمل بإشراف االحتالل والتعاون معه، رغم موقف اهالي المخيم والقوى الوطنية 

 م  بعد قدوم السلطة الفلسطينية صدر مرسوم 7771وفي العام لك، قيادة م ت ف من ذفي قطاع غزة و 

https://samanews.ps/ar/post/409867/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://samanews.ps/ar/post/409867/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://samanews.ps/ar/post/409867/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://samanews.ps/ar/post/409867/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85


 
 

 
 

 

جلس الجديد بعهد الم تبع لوزارة الحكم المحلي، محتفظا  ي بلدي مجلسرئاسي بتحويل المجلس القروي إلى 

 .دية الذين عملوا بإشراف االحتاللبأقطاب الجهاز التنفيذي التابع للبل

 تاالمسؤوليتتولى معظم " ااألونرو "هذا المجلس تولى المسؤولية الخدماتية عن المخيمات بعدما كانت  

االت النظافة والبنى التحتية والمياه داخل المخيمات في في مج" ااألونرو "نهاء دور إالخدماتية فيها، فتم 

نطباع عطى اأ وموازناتها في القطاع، ما  ااألونرو قطاع غزة، وهو ما تالقى مع تقليصات متتابعة لخدمات 

 .آنذاكبوجود نوايا لتصفية هذا الدور 

ز ترخيص المخبو رفض على أعطاء موافقة إ عن  المسؤوليتهرغم نفي البلدية على لسان رئيسها و 

 التنمية" المذكور، مع احتفاظه بصهاريج لتخزين أطنان من الغاز في هذه المنطقة المكتظة، تأتي خطة

، التي تحدد فيها البلدية زيادة االستثمار كواحد من أهدافها "٠٢٠٠ -٠٢٠٢ النصيرات لمدينة المحلية

أن ال استثمارات خارجية ستأتي لقطاع غزة المحاصر، بل الحديث عن  األساسية الملحة لها، علما  

خطة مدينة ات، الذي تسميه التكديس مشاريع تجارية غير تشغيلية في حيز سكاني ضيق كمخيم النصير 

النصيرات العتبارات ال تبررها الخطة أو البلدية، هذا المنحى ذاته، أي تكديس المشاريع في قلب المخيم 

  البلدية لمجلس المالية الجباية موارد تعزيزبغرض 

  

https://nuseirat.ps/%d8%b9%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/
https://nuseirat.ps/%d8%b9%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/
https://nuseirat.ps/%d8%b9%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/
https://nuseirat.ps/%d8%b9%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/
https://nuseirat.ps/%d8%b9%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/
https://nuseirat.ps/%d8%b9%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/
http://nuseirat.ps/StrategicPlan/plan2018.pdf
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 سياقات ومآالت

 لمدنيا الدفاعمنذ وقوع الحادثة تبادلت أطراف عدة االتهامات حول المسؤولية عنها، وتركزت حول جهتي 

قسم تنظيم الحرف والصناعات في البلدية، متجاهلة أن الحدث ليس طفرة إال  وخصوصا   تالنصيرا وبلدية

فات من القطاع ذات صمن حيث عدد ضحاياه المرتفع، والتكرار السابق ألحداث مماثلة في مناطق متفرقة 

 .مشابهة لوضع المخيم

ليس مهمة هذه الورقة استباق نتائج التحقيق وتحديد المسؤولية المهنية الفنية أو المسؤولية الجنائية في هذا 

 ه احتماال  ومن تكرار  ا ،محتوم ا  الحدث الكارثي، ولكن تتبع وفحص السياقات التي تجعل من هذا الحدث أمر 

 .لألسف ا  وارد بنسبة كبيرة بل ومرجح
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 التحلل من اللجوء

جئين في منذ نشوء السلطة الفلسطينية وتموضعها األولي في قطاع غزة، تم التعامل مع المسؤولية عن الال

سيدة لمكنها من مواصفات الدولة اأالفلسطينية تظهير ما لها السلطة رادت من خالأالقطاع كمسألة سيادية، 

وكالة الغوث، حقوق لدى  ون ذو و من سكان القطاع هم الجئ %٠٢ كثر منأعلى مواطنيها، متناسية أن 

 مخيمات الجئين ناهيك عن أن التجمعات األخرى هي فعليا   ساسية هي رسميا  أوأن تجمعات سكانية 

، هذا المسار لدى السلطة الفلسطينية هو ما قاد لترسيم مخيمات الجئين دون أن تحمل المسمى رسميا  

ثة من التركة  االحتاللية للمخيمات، بل وااللتزام بتحمل صالحيات ومهام المجالس البلدية والقروية المورو 

 .وواجبات خاصة بوكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

  



 
 

 
 

 

 تمدين المخيم

 و تلك التي تبعتها بعد سيطرة حركة حماس على قطاعأاسات حكومات السلطة الفلسطينية، لم تختلف سي

لها، ودارت  ئطنة كنموذج للحياة الطبيعية، التي يجب أن يصل المخيم والالجغزة، في النظر للمدينة والموا

غاثية حول هذه األهداف، فتم وضع إسقاط المظاهر المدينية على واقع و جغرافيا الخطط التنموية واإل

على  ا  نائياستث ا  حدثت ضغطأاطر هذه العملية المصطنعة والتي وديموغرافيا المخيم، دون أدنى اعتبار لمخ

بالوقائع الحياتية واالقتصادية لسكان المخيم، و أخلت بمنظومته  باإلضرارسهمت أنية المخيم، كما ب

االقتصادية التقليدية التي تعتمد على الورش الصغرى، والتبادلية البسيطة بين السكان و فاقمت من أوجه 

 .المعاناة االقتصادية والبطالة في ظل الحصار

 :المخيم كبيئة استثمارية

هوم التنمية عن مف ا  بحد ذاته، وتعبير  ا  ارتباطا بالنقطة السابقة كان استقطاب المال المديني للمخيم هدف

المحلية لدى السلطات المحلية، في اطار مفهوم عن االقتصاد يربطه بتعزيز وزيادة االستهالك، فتعاملت 

صحاب ألى لتأثيرات السلبية عنجاز اقتصادي يخدم المخيم، رغم اإفي المخيم ك تجاري  مولالبلدية مع افتتاح 

 . المحالت الصغيرة من أبناء المخيم وعائالته

 : نفاقأولويات ال 

ج يتها من خالل النموذعملت السلطات المحلية، من خالل البلدية في مخيم النصيرات على تعزيز جبا

 الجباية التي نف الذكر الذي سعت له، الكراج المركزي، السوق المركزي، المول، هذه آ االقتصادي
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اسي وضعت البلدية أولويات تالئم فهمها السيو نفاقها على خدمة السكان، إولويات أيفترض أن تنصب في 

، طيط الحكوميوالمجتمعي للمخيم، فنرى أن البلدية ومن خلفها السلطات في قطاع غزة وجهات التخ

واقع عية واالقتصادية الضرورية لما وبدأت في التخطيط لها، مهملة الدراسة االجتما تخيلت مدينة في بلد

لمتبعة االحياة في مخيم النصيرات وسائر مخيمات القطاع، حسبما تظهره المواضيع الدراسية و االليات 

  (٠٢٠٠-٠٢٠٢خطة التنمية المحلية مدينة النصيرات  )نفة الذكر آفي بناء الخطة التنموية 

مليون  ٠٠التطوير المحلي بموازنة تقارب كهدف أساسي ضمن خطة  فتم وضع تطوير شبكة الطرق مثال  

مليون  ٠.٥دوالر للسنوات الثالثة، فيما تم قصر موازنة تعزيز القدرات لمواجهة الطوارئ والكوارث على 

نية و دوالر، وعلى النحو ذاته يمكن مالحظة غياب أي بنود خاصة بالمسؤولية االجتماعية والسياسية والقان

فحصة هؤالء في الخطة المذكورة من  ،في ظل الحصار وضعفا   كثر فقرا  عن دعم الشرائح المهمشة واأل

 .الموازنات كانت صفر دوالر

  



 
 

 
 

 

 : خالصة

األعمال الناجحة في قلب مخيم لالجئين، يعاني أهله البؤس  ومحاولة زرع مدينة تعج باالستثمارات الرائجة 

لقاتلة في قطاع غزة المحاصر، المعيشي في ظل الحصار، كانت واحدة من نماذج خلق الكوارث والحوادث ا

 .والذي قد يشكل بمجموع الالجئين فيه وهم أغلبية سكانه أكبر مخيم الجئين في العالم، و أكثره ازدحاما

ه، وما شاب المجلس البلدي بإبعادخفية إلدارتها الحالية، حتى يكون الحل ا على نوايلم تنطوي خطة البلدية 

تمعية المؤسسات المج تضافر مجموعات المصالح واستقطاب لة منسلس ولكن باألساس تكونت الخطة عبر

نقد رسمي و فصائلي، ولم تواجه بال، والتي حظيت بغطاء سياسي حكومي مصادر التمويل المتشابهة ذات

 .الالزم من البنى الحقوقية القائمة

زروعة لدى تاللي الممن سياقات التفكير االح ا  ال زالت النظرة للمخيمات كحالة متخلفة يجب تطويرها جزء

 .في فهم هذه البنى لمغزى التطوير واتجاهاته في حالة المخيم خصوصا   ،نى الحكم المحلي الفلسطينيب  

ال في سياق مساع بداخلها للتخلي عن مسؤولياتها إبنفسها عن الحدث، ال يمكن فهمه " نرواو األ"ن نأي إ

هذا  ة وتمريرلسطينية القائمة في تغطيرسمية الفوواجباتها تجاه الالجئين، واستفادتها من سلوك السلطات ال

ن في ، ويهدد فرصة الالجئي" ااألونرو " المسعى، بما يخالف حقوق الالجئين الفلسطينيين وواجبات ودور

الت ها، فما محاو من اهجرو تحصيل حياة آمنة في المخيمات دون المساس بحقهم في العودة لديارهم التي 

 .من محاوالت توطين الالجئين ال وجه آخرإ تمدين المخيمات

 


