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اأيهم ال�سهلي*

 فل�سطينيو لبنان يف زمن كورونا..

ا�سمدوا وحدكم

يكن وقع خبر اإ�سابة الالجئة الفل�سطينية النازحة من �سورية، م. �ش.،1 في مخيم الجليل في مدينة لم 

وقع  على  جميعها  تعي�ش  كانت  التي  لبنان  في  الفل�سطينية  المخيمات  �سائر  على  �سهاًل  بعلبك، 

الخوف من انت�سار فيرو�ش كورونا داخل هذه المخيمات التي ي�سكنها فل�سطينيون و�سوريون وجن�سيات 

اأُخرى كالأثيوبيين والهنـود وغيـرهم.

اإلى الم�ست�سفى الحكومي  اأُعلنت اإ�سابة الفل�سطينية م. �ش.، وُنقلت  في 22 ني�سان/اأبريل الما�سي، 

فقد  بعلبك،  مدينة  في  بمحيطه  المخيم  ارتباط  اإلى  ونظراً  الطبي.  و�سعها  ب�سبب  لُتعزل  بيروت،  في 

* صحافي فلسطيني مقيم في لبنان.

حاجز �سحي على مدخل خميم اجلليل.



181 تقارير

اتخذت الف�سائل الفل�سطينية واللجان ال�سعبية اإجراءات عمدت فيها اإلى تطبيق �سكل من اأ�سكال الإغالق 

ريثما يتم التاأكد من نتائج الفحو�سات التي اأُجريت على العديد من اأهالي المخيم ومحيطه، وهي 152 

اأخذها  نة 
ّ
عي المدينة، و94  ل�سكان  الحكومي  بعلبك  م�ست�سفى  ال�سحة في  وزارة  فريق  اأجراها  فح�سًا 

فريق التر�سد الوبائي في الوزارة، بالتعاون مع ق�سم ال�سحة في الأونروا، وذلك في عيادة الوكالة في 

المخيم.

بعد اأيام من اإعالن الإ�سابة وت�سجيل 4 اإ�سابات جديدة من عائلة الم�سابة الأولى، زار وزير ال�سحة 

اللبناني حمد ح�سن، مخيم الجليل )24 ني�سان/اأبريل( برفقة �سفير دولة فل�سطين في لبنان اأ�سرف دبور، 

المخيم.  في  ال�سعبية  واللجنة  الفل�سطينية  الف�سائل  عن  وممثلين  المحافظة،  في  الم�سوؤولين  من  وعدد 

من  والحد  الفيرو�ش  من  للوقاية  هناك  المتخذة  الإجراءات  على  اللبناني  الوزير  اّطلع  الزيارة  وخالل 

واإياكم  نحن  لهم  لنقول  الفل�سطينيين  الالجئين  لالإخوة  الجليل  اليوم في مخيم  ''نحن  وقال:  انت�ساره، 

ورئي�ش  النائب  و�سعادة  ال�سفير  �سعادة  با�سم  واحد  ب�سوت  ونقول  واحد،  وبعلبك  المخيم  واحد،  ن�سيج 

الإجرام بحق  باأن هذا  اللبنانية والفل�سطينية جميعًا،  المخيم والف�سائل والقوى  البلدية وكل فعاليات 

ال�سحافيين داخل  اإلى  واأ�ساف في حديثه  التاريخ.''  الأونروا لن يغفره  الفل�سطينيين عبر  الإخوة  دعم 

الحوالت  بمنع  اللبنانية  للدولة  بالن�سبة  وكذلك  الدعم،  بحجب  ُنفذت  التي  الإجراءات  ''كل  المخيم: 

للمواطنين  وال�ستغاثة  ال�ستجابة  ونداء  ال�سحي  القطاع  اإنماء  على  كبير  تاأثير  له  النقدية،  الخارجية 

اللبنانيين والفل�سطينيين وال�سوريين.''2

الوزير حمد خالل زيارته خميم اجلليل.

جرت 
ُ
اأُخرى في مخيم الجليل ل�سيدة خالطت �سقيقة الم�سابة الأولى، فح اإ�سابة  اأُعلنت لحقًا  وقد 

بفايرو�ش  موؤكدة  اإ�سابات   6 لبنان  في  الفل�سطيني  ال�سعيد  على  الإ�سابات  عدد  لي�سبح  منزلها،  في 

كورونا.
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اإجراءات وقائية وحماية ذاتية

الفل�سطينية في  المخيمات  الجليل فقط، بل في غيره من  الإجراءات الحترازية في مخيم  ُتتخذ  لم 

لبنان اأي�سًا، مع اإعالن التعبئة العامة في لبنان في 15 اآذار/مار�ش الما�سي. فمخيم مار اليا�ش على 

هذه  وتمثلت  لبنان،  في  العامة  التعبئة  اإعالن  من  يومين  قبل  الوقاية  باإجراءات  بداأ  المثال  �سبيل 

الدخول والخروج من واإلى المخيم عبر بوابَتيه  الفرعية، ليقت�سر  اإقفال بوابات المخيم  الإجراءات في 

مدخل  على  تعقيم  غرفة  تت 
ّ
ُثب كما  المخيم.  اإلى  الداخلين  لجميع  الحرارة  اأخذ  مع  والغربية،  ال�سرقية 

ت مثلها عند بوابات معظم المخيمات.
ّ
المخيم، قدمتها اإحدى الموؤ�س�سات اللبنانية، وُثب

وعلى الرغم من هذه الإجراءات التي لقت �سدى اإعالميًا وا�سعًا على الأقل فيما يتعلق بمخيم مار 

ال�سمالي.  وبرج  والبداوي  البراجنة  وبرج  ك�ساتيال  الأُخرى  المخيمات  معظم  في  ُخرقت  فاإنها  اليا�ش، 

ب�سخرية، مثل قول لجىء:  المتف�سي عالميًا  ''كورونا''  الالجئين تعامل مع  اأن بع�ش  والأ�سواأ من ذلك 

''نحنا الفل�سطينية ما ب�سيبنا كورونا''، ولجىء اآخر: ''عّنا مناعة من كل �سي.. المخيمات فيها كل �سي 

بيعمل اأمرا�ش، فبّطلنا نمر�ش.''

مخيم برج البراجنة عمل على تطبيق الإجراءات الالزمة، ومع ذلك لم يكن هناك التزام فعلي، اإّل اإن 

مداخله،  على  حرا�سات  وو�سع  لبنان،  في  العامة  التعبئة  فر�سة  اغتنمت  المخيم  في  الأمنية  اللجان 

للقيام بحمالت �سد الإتجار بالمخدرات داخل المخيم، وتمكنت فعاًل من اإلقاء القب�ش على بع�ش التجار 

وت�سليمهم اإلى الجهات الم�سوؤولة في الدولة اللبنانية.

فريق من املتطوعني الفل�سطينيني.
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اأ�سبحت عمليات تعقيم  ن�سطت الف�سائل في اهتمامها بالمخيمات والتجمعات الفل�سطينية، بحيث 

الأزقة والمحال كالعدوى التي �سرعت تنتقل من ف�سيل اإلى اآخر ومن موؤ�س�سة وجمعية اإلى اأُخرى، حتى 

خرجت نكات في اأو�ساط الالجئين على �سبيل: ''اإذا ما متنا من الكورونا حنموت من ريحة المعقمات.'' 

ال�سعبية  اللجان  بمتناول  لتكون  التعقيم  واأجهزة  الحرارة،  فح�ش  اأجهزة  اأي�سًا  الف�سائل  بع�ش  وقّدم 

وطواقم الدفاع المدني في المخيمات، بينما قامت ال�سفارة الفل�سطينية ب�سراء بدلت واقية وزعتها على 

نت اأكثر من جهاز تنف�ش 
ّ
المخيمات، في حال وجود حالة داخل المخيم ويجب نقلها، ف�ساًل عن اأنها اأم

في حال الحاجة اإليها.

الوباء في المخيمات، �سمت كل من:  اأكثر، ت�سكلت لجنة طوارىء مركزية لمواجهة  العمل  ولتفعيل 

�سر ف�سائل منظمة  اأمين  الأونروا كالوديو كوردوني؛  اأ�سرف دبور؛ مدير  لبنان  الفل�سطيني في  ال�سفير 

التحرير الفل�سطينية فتحي اأبو العردات؛ اأمين �سر تحالف القوى الفل�سطينية في لبنان اأحمد عبد الهادي؛ 

ال�سحي  ال�سمان  م�سوؤول  �سحادة؛  �سامر  الدكتور  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  لجمعية  العام  المدير 

م؛ 
ّ
الفل�سطيني الدكتور محمد داود؛ مدير جمعية ال�سفاء للخدمات الطبية والإن�سانية الدكتور مجدي كري

ممثل عن اللجان ال�سعبية والأهلية التابعة لتحالف القوى الفل�سطينية محمد ال�سولي؛ مندوب عن وزارة 

ال�سحة اللبنانية؛ لجنة الحوار اللبناني الفل�سطيني؛ اأطباء بال حدود؛ موؤ�س�سات فل�سطينية اأُخرى معنية 

بال�ساأن الطبي وال�سحي.

جلنة الطوارىء ال�سحية امل�سرتكة بني الف�سائل والأونروا خالل اأحد اجتماعاتها.
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وقال اأمين �سر ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية في لبنان فتحي اأبو العردات لـ ''مجلة الدرا�سات 

اأ�سا�ش وحدة الموقف  ''المنظمة منذ البداية عملت جاهدة لمواجهة هذه الأزمات على  اإن  الفل�سطينية''، 

الفل�سطيني، فعقدت لقاء مع جميع الف�سائل والقوى الوطنية''، واأ�ساف: ''تبّنينا مجموعة اإجراءات تتعلق 

بالوقاية وبحمالت اإعالمية بالتعاون مع الم�ست�سفيات في المناطق، ومع الأونروا والموؤ�س�سات المعنية 

في وزارة ال�سحة اأي�سًا.''3

لجمعية  التابع  الهم�سري  م�ست�سفى  في   PCR فح�ش  تاأمين  على  كذلك  الفل�سطينية  ال�سفارة  عملت 

الهالل الأحمر الفل�سطيني بدءاً من 8 ني�سان/اأبريل الما�سي، واأعلنت اإدارته في بيان ر�سمي �سدر عنها 

ّزع عبر و�سائل الإعالم اأنه ''بجهود مثمرة قامت بها �سفارة دولة فل�سطين ممثلة بال�سفير اأ�سرف دبور 
ُ
وو

اأ�سبح فح�ش الكورونا متاحًا في جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني - م�ست�سفى ال�سهيد محمود الهم�سري 

رفيق  م�ست�سفى  اإلى  المري�ش  اإر�سال  عن  عو�سًا  كورونا  مر�ش  ت�سخي�ش  ليت�سنى  �سيدا،  مدينة  في 

الحريري في بيروت.'' و�ساهمت موؤ�س�سة التعاون اأي�سًا في تجهيز غرف العزل، واأعلنت ذلك في بيان جاء 

بجهازين  تزويده  على  تن�ش  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  مع  اتفاقية  التعاون  ''وّقعت  فيه: 

اأو  العزل  غرف  في  الم�ست�سفيات  في  الم�ستخدمة   )Hippa Filter Machine( الهواء  لتنقية  متخ�س�سين 

وحدة العناية المركزة اأو غرف العمليات.''4

وقال المدير العام لم�ست�سفى الهم�سري الدكتور ريا�ش اأبو العينين لـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' 

اإن ''الفحو�سات ُتجرى يوميًا لعدد من الحالت ت�سل اإلى ثالث، لكن ب�سرط وجود الأعرا�ش''،5 م�سيفًا 

اأن الم�ست�سفى بات مجهزاً بـ ''3 غرف عزل �سحي''، لكنه اأو�سح  اأن فحو�سات م�ست�سفى الهم�سري ''لم 

تعتمدها وزارة ال�سحة اللبنانية.''6

مدخل م�ست�سفى الهم�رشي.
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الأونروا.. وجود اإعالمي وغياب ميداين

منذ اإطالق التعبئة العامة في لبنان، ا�ستمرت الأونروا في اإطالق البيانات المتعلقة بدعم الالجئين 

وتوزيع الم�ساعدات، عالوة على حمالت التوعية التي كان بع�سها يرد يوميًا في موقعها، وكذلك البيان 

ا على الأر�ش 
ّ
الإعالمي الأ�سبوعي ب�ساأن اأو�ساع الالجئين الفل�سطينيين المتعلقة بجائحة كورونا.7 اأم

المتخ�س�سة  الدولية  الوكالة  دور  انتقدوا  الذين  الفل�سطينيين  لالجئين  ر�ٍش 
ُ
م غير  كان  الأداء  فاإن 

الأونروا،  فاعلية  عدم  الفل�سطينية  الف�سائل  انتقدت  كما  المخيمات،  داخل  له  اأثر  ل  والذي  ب�سوؤونهم، 

وو�سف اأبو العردات دورها باأنه ''بطيء''، لكنه اأو�سح اأنها اأطلقت عدة نداءات ا�ستغاثة، غير اأنه ''لم يكن 

هناك ا�ستجابة من الدول المانحة، وهذه نقطة ن�سجلها على الدول المانحة واأ�سقائنا العرب.''

وجدت الأونروا نف�سها اأمام اأزمة جديدة مرتبطة بال�ستجابة لنداءات منظمة ال�سحة العالمية فيما 

يتعلق بانت�سار جائحة كورونا، الأمر الذي مّثل تحديًا جديداً لها لم يكن في الح�سبان، على ما اأو�سحت 

الناطقة الإعالمية با�سم الأونروا في لبنان ال�سيدة هدى �سمرا التي قالت لـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'': 

فايرو�ش  خطر  مع  يتما�سى  بما  تحديثها  على  وعملنا  اأ�ساًل،  لدينا  الموجودة  الطوارىء  حالة  ''عززنا 

كورونا.''8 واأ�سافت اأنه ''خطر جديد، ولم يكن لدينا فكرة وا�سحة عن كيفية التعامل معه، اإلى اأن بداأت 

الأمور تت�سح عالميًا واإقليميًا ومحليًا وفي لبنان.''

ولي�ش خافيًا على اأحد ما تمر به وكالة الأونروا من اأو�ساع مالية ب�سبب ال�سعف الكبير في التمويل 

واإيقاف الدعم من طرف الوليات المتحدة الأميركية، ولذا لجاأت الوكالة اإلى تن�سيق الجهود مع الأطراف 

المعنية في لبنان، ''لئال يكون هناك ا�ستخدام غير مجٍد للموارد التي هي قليلة اأ�ساًل''، مثلما قالت ال�سيدة 

�سمرا، م�سيفة اأن التن�سيق �سمل ''جميع مقدمي الرعاية ال�سحية على �سعيد المخيمات، وهي منظمات 

غير حكومية محلية ودولية فاعلة اأي�سًا في هذا المجال، كما تم التن�سيق مع جميع الف�سائل الفل�سطينية، 

اإدارة  دائرة  مثل  اللبنانية  ال�ساحة  في  والمعنيين  اللبنانية،  ال�سحة  ووزارة  الفل�سطينية،  وال�سفارة 

الكوارث، واأي�سًا مع منظمة ال�سحة العالمية ومفو�سية الالجئين واليوني�سيف.''

وفي �سياق ن�ساطاتها، اأ�سدرت الأونروا في 22 اآذار/مار�ش بيانًا و�سعت فيه اأرقام الخط ال�ساخن 

متها على الالجئين لالت�سال بها في حال �سعورهم باأي عار�ش من 
ّ
في لبنان الخا�سة بالأونروا، وعم

عوار�ش كورونا. واأو�سح البيان اأن الأونروا ''�ستغطي كلفة الفحو�سات المخبرية فقط للحالت التي يتم 

واأن  المنطقة''،  ال�سحة في  المعتمد وبالتن�سيق مع م�سوؤول  الم�ست�سفى  اإلى  ال�ساخن  الخط  تحويلها عبر 

''الأونروا �ستطبق �سيا�سة ال�ست�سفاء المعتمدة حاليًا بالن�سبة لالجئين الفل�سطينيين الم�سابين بفيرو�ش 

كورونا، مع دعم اإ�سافي من قبل �سفارة فل�سطين في لبنان.''9

مالي  دعم  مع  يترافق  لم  الفل�سطينية،  المخيمات  في  لالجئين  مر�سيًا  يكن  لم  الذي  الأداء  هذا  لكن 

لم يكن وا�سحًا  الأونروا  اأن عمل  العمل وفي عوز حقيقي، كما  الذين بات معظمهم عاطاًل عن  لالجئين 

بالن�سبة اإلى الالجئين خالل فترة الحجر. وفي هذا ال�سدد قال المدير العام للـهيئة 302 للدفاع عن حقوق 

الالجئين علي هويدي: ''تاأخرت وكالة الأونروا في متابعة هذا الملف، وكان يمكنها اأن تطلب م�ساعدة من 

اإحدى منظماتها باعتبارنا في  اأو  المتحدة  الأمم  اأن تطلب قر�سًا ماليًا من  اأو  العالمية،  ال�سحة  منظمة 

حالة طوارىء، وهناك تجربة �سابقة في ذلك.''10 واأ�سار هويدي اإلى نقطة اإيجابية ُتح�سب لالأونروا على 

عد، وللمو�سوعية هذا �سيء اإيجابي.''
ُ
�سعيد التعليم كونها ''اأغلقت المدار�ش ومار�ست التعليم عن ب
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مع  تعاملها  في  لالأونروا  وُتح�سب  اإيجابية  الفل�سطينيين  الالجئين  من  عدد  اعتبرها  اأُخرى  نقاط 

الأزمة الراهنة، وهي اإدارة العيادات. فقد قالت هدى �سمرا اإن ''ال�ستعدادات �سملت القطاع الطبي خا�سة، 

بحيث اأُجري بع�ش التعديالت على العيادات لف�سل المر�سى العاديين عن المر�سى الذين لديهم عوار�ش 

ا فيما يتعلق باأ�سحاب الأمرا�ش المزمنة، فقالت: 
ّ
اأم معينة لئال يحدث اختالط واحتمال نقل عدوى.'' 

الزيارات  لتخفيف  وذلك  الحوامل،  اإلى  بالن�سبة  اأ�سهر  ولثالثة  �سهرين،  لمدة  الأدوية  نعطيهم  ''بتنا 

والحركة داخل العيادات.''

الم�ستمرة  النتقادات  لم توقف  لكنها  الالجئين،  العديد من  لدى  الراحة  من  الأمور خلقت جواً  هذه 

لأداء الأونروا ب�ساأن مواجهة كورونا ب�سكل مبا�سر. فمركز �سبلين المهني الذي وعدت الأونروا بتحويله 

فتتح اإّل في 6 اأيار/مايو الما�سي، اأي بعد مدة طويلة على اإعالن 
ُ
اإلى مكان مجهز للحجر ال�سحي لم ي

التعبئة العامة في لبنان، وقد اأو�سحت الأونروا في بيان م�سترك مع منظمة اأطباء بال حدود ال�سريكة 

في هذا المركز، اأنه افُتتح ''بعد ح�سول الأونروا في 4 اأيار/مايو على موافقة الحكومة اللبنانية لت�سغيل 

المركز.''11 واأ�ساف البيان اأن المركز هو ب�سعة 100 �سرير تقريبًا، وجاهز ''ل�ستقبال الأ�سخا�ش الذين 

ثبتت  الذين  الأ�سخا�ش  وكذلك  الطبي،  للعزل  حاجة  لديهم  وتكون  كوفيد-19،  بمر�ش  ي�سابون  قد 

ومعتدلة  طفيفة  اأعرا�ش  من  يعانون  الذين  اأو  عليهم،  اأعرا�ش  اأية  ظهور  دون  من  بالمر�ش  اإ�سابتهم 

والذين ل ي�ستطيعون عزل اأنف�سهم في منازلهم ب�سبب الكتظاظ اأو لأ�سباب اأُخرى.''

الوزير حمد وم�سوؤولون لبنانيون وفل�سطينيون ومدير الأونروا خالل افتتاح مركز احلجر.
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اأ�سرف  الفل�سطيني  ال�سفير  اللبناني حمد ح�سن بح�سور  ال�سحة  الذي ح�سره وزير  الفتتاح  وخالل 

دبور والنائبين محمد الحجار وبالل عبد اللـه وعدد من الم�سوؤولين الفل�سطينيين، اأعلن الوزير: ''اإن اليوم 

هو بداية طريق التعاون العملي مع الإخوة الفل�سطينيين.''

بطبيعة الحال، تعمل الأونروا على افتتاح مراكز اأُخرى داخل المخيمات، ول �سيما مخيم عين الحلوة 

المنظمة  ''اإن  التحقيق:  ِعّد 
ُ
لم العردات  اأبو  لبنان فتحي  التحرير في  �سر ف�سائل منظمة  اأمين  قال  الذي 

واأطباء بال حدود، كذلك في �سور  لتقديمه لالأونروا  الحلوة، وهي جاهزة  لديها مكان في مخيم عين 

معدات[،  اأي  من  والخالي  حاليًا،  والمقفل  الفل�سطيني  الأحمر  للـهالل  ]التابع  الب�ش  م�ست�سفى  هناك 

ولدينا ال�ستعداد لتقديمه، والمكانان بحاجة اإلى تجهيز ومعدات.''

تبقى الم�ساعدات المالية التي طال انتظارها، اإلى اأن اأعلنت الأونروا في 7 اأيار/مايو الما�سي �سرف 

الواحد على  ''مقدارها 100.000 ليرة لبنانية لل�سخ�ش  الفل�سطينيين،  اإغاثية لالجئين  م�ساعدة مالية 

لة.''12 وجاء 
ّ
الأقل، وهذا مرتبط ب�سعر ال�سرف الذي يحدده م�سرف لبنان بتاريخ و�سول الأموال المحو

ن ي�ستفيد من هذه الم�ساعدة، كما 
َ
هذا الإعالن في بيان عممته الوكالة على الالجئين، واأو�سحت فيه م

اآخر  بيان  في  لحقًا  واأعلنت  لكنهاعادت  الما�سي،  اأيار/مايو   14 من  ابتداء  �سرفه  وقت  حددت  اأنها 

اأيار/ تاأجيل الدفعات اإلى 18 اأيار/مايو ب�سبب قرار الحكومة اللبنانية الإقفال التام من 13 اإلى 18 

مايو.

تكن  لم  اأنها  اعتبروا  الذين  الفل�سطينيين  الالجئين  بين  وا�سعًا  انتقاداً  الم�ساعدة لقت  اأن هذه  غير 

اأو�سحت  وقد  الفل�سطينية.  والتجمعات  المخيمات  في  المعي�سي  الو�سع  تفاقم  بعد  التوقعات  بم�ستوى 

الأونروا في الفقرة الأولى من بيانها المتعلق بالم�ساعدات اأن ''اأي �سخ�ش يقيم في لبنان وهو م�سجل 

له  يحق   ،2020 ني�سان/اأبريل   30 تاريخ  قبل  الوكالة،  خدمات  من  لال�ستفادة  كموؤهل  الأونروا  لدى 

الح�سول على هذه الم�ساعدة المالية الإغاثية با�ستثناء موظفي الأونروا''، علمًا باأن هذا الن�ش ا�ستثنى 

دائرة  �سجالت  في  وم�سجلين  الوكالة،  �سجالت  في  م�سجلين  غير  لجىء   25.000 نحو  الم�ساعدة  من 

ال�سوؤون ال�سيا�سية والالجئين ومقيمين في لبنان.

ف�ساًل ذلك، اعتبر العديد من الجهات الفل�سطينية، ومنها الهيئة 302 للدفاع عن حقوق الالجئين، 

واتحاد لجان حق العودة، اأن الم�ساعدات المقدمة من طرف الأونروا لن ت�سمل عمليًا عائالت الالجئين 

الأونروا  بيان  اأو�سح  والتي  ني�سان/اأبريل،  م�ساعدات  عليهم  تاأخرت  الذين  �سورية  من  الفل�سطينيين 

من  واأيار/مايو  ني�سان/اأبريل  �سهري  دفعَتي  ''على  �سيح�سلون  اأنهم  المالية  بالم�ساعدات  المتعلق 

الم�ساعدات المتعددة ال�ستعمالت دفعة واحدة، وهي مبلغ ل يقل عن 600.000 ليرة لبنانية للعائلة 

ي 
َ
عن �سهرين، عالوة على مبلغ ل يقل عن 150.000 ليرة لبنانية لل�سخ�ش الواحد كح�سة غذاء عن �سهر

فاإن  العودة،  حق  لجان  واتحاد   302 الهيئة  بيان  وبح�سب  بالتالي،  واأيار/مايو.''13  ني�سان/اأبريل 

الأمان  ''�سبكة  من  م�ستفيد  كل  ول  �سورية،  من  الفل�سطينيين  الالجئين  ت�سمل  لن  المالية  الم�ساعدة 

الجتماعي )كل 3 اأ�سهر( وعددهم قرابة 60.000 لجىء )اإح�ساء الأونروا 2018 - 2019(''، فهوؤلء 

�سيح�سلون على جزء من الم�ساعدة ولي�ش كلها. كما اأن ''حالت الـ NR ]يعني هذا الرمز اأن ال�سخ�ش ل 

نحو  وعددهم  الم�ساعدة  هذه  ت�سملهم  لن  الثبوتية''  الأوراق  وفاقدي  الإغاثة[  خدمات  من  ي�ستفيد 

15.000 لجىء فل�سطيني، ولن ت�سمل موظفي الأونروا اأي�سًا.14
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في البيان الالحق الذي �سدر تعقيبًا على الإقفال العام في لبنان، اأو�سحت الأونروا بع�ش الأمور 

ذات ال�سلة بمو�سوع ال�سوؤون ]الم�ساعدات للعائالت المعوزة[، م�ستدركة فيه ما كان غام�سًا في بيانات 

لهذه  ''بالن�سبة  قالت:  اإذ  الجتماعي،  الأمان  �سبكة  �سمن  الم�سجلة  بالعائالت  المتعلقة  الم�ساعدات 

الأمان  �سبكة  �سمن  الم�سجلة  العائالت  عليه  تح�سل  الذي  المبلغ  بزيادة  الأونروا  قامت  الم�ساعدة، 

الجتماعي في دورات التوزيع العادية خالل العام، كما تمت ال�ستفادة من �سعر �سرف اأف�سل للدولر، 

وهذا ما �سمح باأن يكون المبلغ الذي �ستح�سل عليه العائالت الم�سجلة �سمن �سبكة الأمان الجتماعي 

مت�ساويًا مع بقية العائالت.''15

فو�سى كراتني امل�ساعدات

ل �سك في اأن الو�سع القت�سادي �ساغط جداً على حياة الالجئين الفل�سطينيين في لبنان، وهذا لي�ش 

في زمن كورونا فح�سب، بل اإن الأو�ساع متدهورة ب�سورة عامة اأي�سًا، وذلك ب�سبب حرمان الالجئين 

العمل  وزير  قرار  مع  الما�سي  العام  منذ  التدهور  ازداد  وقد  مهنة.   36 نحو  مزاولة  من  الفل�سطينيين 

اء احتجاجات ال�سعب اللبناني التي انطلقت في 
ّ
اللبناني ال�سابق كميل اأبو �سليمان، ومع الإغالقات جر

وتوّقف  المنزلي  الحجر  اقت�ست  التي  الراهنة  الأزمة  اإليهما  لتن�سم   ،2019 الأول/اأكتوبر  ت�سرين   17

الأعمال القليلة اأ�ساًل لدى الالجئين الفل�سطينيين في لبنان.

هذه الأو�ساع جعلت من ال�سروري اتخاذ اإجراءات لتقديم م�ساعدات غذائية ل�سكان المخيمات من 

في  ي�سكنون  الذين  ال�سوريين  الالجئين  وكذلك  وال�سوري،16  اللبناني  ب�سّقيهم  الفل�سطينيين  الالجئين 

المخيمات والتجمعات الفل�سطينية في لبنان.17

زعت في جميع 
ُ
وفي �سياق الم�ساعدات العينية، قدمت حركة ''فتح'' اأكثر من 11.000 ح�سة غذائية و

التي  تكافلوا  حملة  قدمت  كما  الح�س�ش،  اآلف  ''حما�ش''  حركة  قدمت  ومثلها  الفل�سطينية،  المخيمات 

قامت بالتعاون بين الموؤتمر ال�سعبي الفل�سطيني في الخارج وقناة فل�سطين اليوم، اآلف الح�س�ش اأي�سًا، 

وكذلك بع�ش الف�سائل الفل�سطينية الأُخرى. وقام العديد من الجمعيات والموؤ�س�سات العاملة في اأو�ساط 

التعاون وعدد من �سركائها كمركز  الغذائية والمالية، مثل موؤ�س�سة  الإغاثة  الفل�سطينيين بتوزيع مواد 

الجنى وجمعية م�ساواة ومبادرة ''اإيد باإيد'' والنادي الثقافي الفل�سطيني وجمعية ال�سفاء وموؤ�س�سة ب�سمة 

وزيتونة وغيرها. وف�ساًل عن ذلك، ُنّظمت حمالت لجمع الأموال من الالجئين الفل�سطينيين المغتربين 

في اأوروبا واأميركا لإر�سالها اإلى المخيمات في لبنان.

هذه الإجراءات التي تبدو في ظاهرها ممتازة وفي وقتها المالئم، واجهتها في اأثناء تنفيذها م�سكلة 

كبيرة في معظم المخيمات والتجمعات الفل�سطينية، تمثلت في غياب التن�سيق بين الجهات التي قامت 

ح�سة  من  اأكثر  على  المخيمات  بع�ش  في  عائالت  ح�سلت  حين  تحديداً  الم�سكلة  وبرزت  بالتوزيع، 

غذائية، بينما لم تح�سل عائالت اأُخرى على اأي ح�سة.

ال�سمال  ومخيمات  بيروت  مخيمات  من  عدد  في  �سخ�ش  من  اأكثر  مع  التحقيق  ِعّد 
ُ
م توا�سل  وقد 

الموؤ�س�سات  بين  التن�سيق  بغياب  المرتبطة  الم�سكلة  هذه  حدوث  اأكدوا  وجميعهم  الجنوب،  ومخيمات 

العاملة على الأر�ش.

وقال الباحث في �سوؤون الالجئين الفل�سطينيين �سهيل الناطور لـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'': ''كل 
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وبع�ش  وعائالتهم  لأع�سائها  وزعت  'حما�ش'،  وزعت  فعندما  لنف�سه،  الأمور  ر 
ّ
يجي اأن  يحاول  تنظيم 

المال  من  ولي�ش  منه،  هدية  كاأنها  الرئي�ش  با�سم  وزعت  'فتح'  حركة  وزعت  وعندما  بها،  المحيطين 

الفل�سطيني العام''، واأ�ساف: ''وعليه، ل يمكن اأن نتوقع من موؤ�س�سات �سغيرة موزعة في المخيمات اأن 

توحد الجهد، ولذلك وقعت الأخطاء. نحن ل�سنا موحدين في ال�سيا�سة ول في العمل التنظيمي الم�سترك، 

فكيف يمكن في عمل كهذا اأن نتوحد؟''18

مطمئنة،  غير  والوفيات،  الإ�سابات  باأعداد  المرتبط  كورونا  لعداد  العالمية  الأرقام  تبقى  اأخيراً، 

ومثلها الأرقام في لبنان التي عادت وارتفعت في 9 - 10 اأيار/مايو الما�سي، وهو ما يجعل اللتزام 

منظمة  عن  ال�سادرة  الدولية  والتقارير  اللبنانية  الر�سمية  الجهات  بح�سب  �سرورة  المنزلي  بالحجر 

ال�سحة العالمية والمنظمات المعنية. غير اأن الواقع القت�سادي المعي�سي المرتبط بالالجئين الفل�سطينيين 

في لبنان ي�ستدعي اإجراءات اأُخرى، اقت�سادية واجتماعية، تعمل معًا لدعم �سمود الالجئين وتمكينهم 

وو�سائل  الإعالم  و�سائل  عبر  لبنان  في  الفل�سطينيين  من  كثيرون  اأ�سار  مثلما  بالحجر،  اللتزام  من 

التوا�سل الجتماعي، ومن خالل التوا�سل معهم لإعداد هذا التحقيق. 

خالل حملة توزيع م�ساعدات يف املخيمات.
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املصادر

�سعبي  وا�سُتقبلت بح�سد  اأيار/مايو،   7 الحكومي في  الم�ست�سفى  لل�سفاء وخرجت من  �ش.  م.  تماثلت   1

الأمر الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عبر  انت�سرت  التي  ا�ستقبالها  فيديوهات  اأظهرت  مثلما   غفير، 

اإ�سابات  ثمة  اأن  �سيما  ول  الجليل،  مخيم  داخل  المطلوب  ال�سحي  بالحجر  اللتزام  عدم  يوؤكد  الذي 

في  فاي�سبوك  موقع  في  الجليل''  ''مخيم  �سفحة  انظر  الفيديوات،  اأحد  لم�ساهدة  فيه.  محجورة  اأُخرى 

https://www.facebook.com/groups/544450035620256/perma�  الرابط الإلكتروني التالي :

link/3098718853526682/
اأو خارجه''،  المخيم  داخل  ينت�سر  اأن  للوباء  ن�سمح  لن  الجليل في بعلبك :  تفّقد مخيم  ال�سحة  ''وزير   2

''الوكالة الوطنية لالإعالم''، في الرابط الإلكتروني التالي :

http://nna�leb.gov.lb/ar/show�news/475342/  

مقابلة مع اأبو العردات اأُجريت عبر تطبيق ''وات�ش اأب''.  3

''التعاون''، في الرابط  ''التعاون تدعم تجهيز غرفتين للعزل في م�ست�سفى الهم�سري في �سيدا''، موقع   4

https://bit.ly/2STQMaN : الإلكتروني التالي

كالم الدكتور ريا�ش اأبو العينين جاء في مقابلة مع الكاتب اأُجريت عبر تطبيق ''وات�ش اأب''.  5

حتى تاريخ المقابلة مع الدكتور اأبو العينين في 8 اأيار/مايو الما�سي، لم يكن الفح�ش في م�ست�سفى   6

الهم�سري معتمداً من وزارة ال�سحة اللبنانية.

انظر �سفحة التوعية ب�ساأن فيرو�ش كورونا في موقع الأونروا، في الرابط الإلكتروني التالي :  7

https://www.unrwa.org/ar/covid_19  

كالم هدى �سمرا جاء خالل مقابلة مع الكاتب عبر تطبيق ''وات�ش اأب''.  8

بيان ُعّمم على و�سائل الإعالم في 22 اآذار/مار�ش.  9

مقابلة مع علي هويدي اأُجريت عبر تطبيق ''وات�ش اأب''.  10

بيان ُعّمم عبر و�سائل الإعالم في 6 اأيار/مايو.  11

اأ�سبح المبلغ 112.000 في بيان لحق  اأيار/مايو، وقد  12  ُعّمم هذا الإعالن عبر و�سائل الإعالم في 7 

اأ�سدرته الأونروا في 12 اأيار/مايو، وذلك بناء على �سعر ال�سرف الذي حدده م�سرف لبنان المركزي. 

وفقًا لبيان الأونروا في 13 اأيار/مايو اأ�سبحت الم�ساعدة 640.000 ليرة لبنانية للعائلة عن �سهرين،   13

ني�سان/اأبريل  ي 
َ
�سهر الواحد كح�سة غذائية عن  لل�سخ�ش  لبنانية  ليرة  مبلغ 162.000  عالوة على 

واأيار/مايو.

بيانان �سدرا عن الهيئة 302 للدفاع عن حقوق الالجئين، واتحاد لجان حق العودة في لبنان، فّندا   14

فيهما م�ساعدات الأونروا لالجئين، وطالباها بالتراجع بحيث ت�سمل الالجئين الفل�سطينيين في لبنان 

كافة.

بيان ُعّمم عبر و�سائل الإعالم في 13 اأيار/مايو.  15

ال�سوريين  الفل�سطينيين  والالجئين   ،174.422 بـ  اللبنانيين  الفل�سطينيين  الالجئين  اأعداد  ُتقّدر   16 

بـ 18.601، وذلك بح�سب التعداد الر�سمي ل�سنة 2017 ال�سادر عن اإدارة الإح�ساء المركزي – لبنان، 

والجهاز المركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.

ُيقّدر عددهم بـ 30.368 بح�سب الم�سدر ال�سابق.  17

كالم �سهيل الناطور جاء خالل لقاء مبا�سر جرى في مكتبه في مخيم مار اإليا�ش.  18


