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مجتمع وإقتصاد
تحقيق

المخيمات الفلسطينية

األوضاع نحو األسوأ
منذ  4أعوام غابت
المخيمات الفلسطينية عن
أجندات المنظمات اإلنسانية،
ّ
لتحل مكانها أزمة اللجوء
السورية .وضع المخيمات
اليوم إلى تراجع وفق
التقرير األخير لـ «شاهد» ،كما
أن آراء الناس في الخدمات
األساسية المتوافرة تشير
الى معاناة كبيرة يتكبدها
الفقراء .إال ان حركة مطلبية
برزت في الفترة الماضية
قوامها شباب فلسطينيون
يطالبون اللجان الشعبية
بالقيام بدورها لوقف
التدهور الخدماتي

إيفا الشوفي
م ــع ت ــدف ــق الــاج ـئــن ال ـس ــوري ــن الــى
لـ ـبـ ـن ــان خ ـف ـت ــت أص ـ ـ ـ ــوات امل ـخ ـي ـم ــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة .ل ــم يـعــد يــذكــرهــا أحــد
ســوى ألمــريــنّ :إمــا الخوف من تكرار
س ـي ـنــاريــو امل ـخ ـي ـمــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
مــع الــاج ـئــن ال ـســوريــن أو أوض ــاع
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن اآلتـ ـ ــن
مـ ــن سـ ــوريـ ــا .غ ــرق ــت امل ـخ ـي ـم ــات فــي
ّ
وتحولت أنشطة
معاناتها وحدها،
املنظمات الــدولـيــة واملجتمع املدني
وال ـت ـمــويــل ال ـخــارجــي إل ــى الــاجـئــن
الجدد.
لم يكن وضع الالجئني الفلسطينيني
فــي لـبـنــان ج ـي ـدًا فــي اي ي ــوم مضى،
مثلت املخيمات رمزًا للفقر واملعاناة
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة وزاد الـ ـ ــوضـ ـ ــع األم ـ ـنـ ــي
ال ـهــش وان ـت ـشــار ال ـســاح مــن مــأســاة
الـنــاس .التقرير السنوي لعام 2014
عـ ـ ــن ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع اإلن ـ ـس ـ ــان ـ ــي ل ــاج ـئ ــن
الفلسطينيني في لبنان ،الذي أطلقته
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ل ـح ـق ــوق
ّ ّ
اإلن ـســان «شــاهــد» ،أك ــد أن األم ــور لم
ت ـت ـغـ ّـيــر ب ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ق ــد ت ـكــون
ذاه ـبــة نـحــو األسـ ــوأ« ،تـغـ ّـيــر شــي؟…
أل ما ّ
تغير شي» هو عنوان التقرير.
االسـ ـتـ ـط ــاع املـ ـي ــدان ــي الـ ـ ــذي أج ــرت ــه
مؤسسة «بيرسيو» ،املتخصصة في
توفير الخدمات االستشارية وإجراء
األبحاث ،عن رأي الناس في الخدمات
األساسية املتوافرة في  11مخيما في
ّ ّ
لبنان ،أكد أن وضع املخيمات يزداد
هشاشة .الوضع املتدهور للخدمات
وت ـ ــراج ـ ــع دور األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا والـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة ،دف ــع مـجـمــوعــات شبابية
فـلـسـطـيـنـيــة إل ــى ال ـت ـحــرك للمطالبة
بـتـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــات ،فـكــانــت حملة
«ط ـ ّـب ــق ن ـظ ــام ــك» الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت ال ـع ــام

املـ ـ ــاضـ ـ ــي بـ ـ ـه ـ ــدف تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـنـ ـظ ــام
الــداخـلــي للجان الشعبية للخدمات
ال ـصــادر فــي نيسان  2010عــن دائــرة
شؤون الالجئني.
حـ ّـمــل ت ـقــريــر «ش ــاه ــد» امل ـســؤول ـيــات
ك ـ ــاف ـ ــة لـ ـ ـث ـ ــاث جـ ـ ـه ـ ــات هـ ـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة
اللبنانية ،األونروا ومنظمة التحرير
الفلسطينية .فـخــال ع ــام « 2014لــم
ُي َ
جر أي تعديل إيجابي على القوانني
الـلـبـنــانـيــة ت ـجــاه الفلسطينيني ولــم
ُّ
ّ
تحسن وضعهم»،
تتخذ أي ق ــرارات
ُ
ّأما األونــروا ،فلم يلحظ في نشاطها
أي تـقـ ّـدم «بــل تــراجـعــت خـطــوات إلى
الوراء في بعض املجاالت» ،ومنظمة
التحرير الفلسطينية لم تكن أحسن
ً
حاال ّ
عما كانت عليه عام « 2013فقد
ت ــراج ـع ــت ال ـخ ــدم ــات ف ــي مــؤس ـســات
ال ـه ــال األح ـم ــر الـفـلـسـطـيـنــي وأغـلــق
عدد إضافي منها».
ّ
يفصل التقرير األوض ــاع اإلنسانية
ل ـ ــاجـ ـ ـئ ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـصـ ـح ــة
والـتـعـلـيــم والـبـنــى الـتـحـتـيــة ،إضــافــة
إلــى الــواقــع األمني وعالقة الالجئني
بـ ـ ــأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
الفلسطينية .على الصعيد الصحي،
ّ
تؤكد «شاهد» أن األونروا «استمرت

ارتفعت نسبة التسرب
المدرسي من مدارس
األونروا إلى %18

بالبرنامج الصحي نفسه الذي اعتمد
م ـنــذ عـ ــام  ،»2010وواصـ ـل ــت تـقــديــم
خ ــدم ــات ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة األول ـي ــة
بـمـسـتــوى ال ـس ـنــوات الـســابـقــة نفسه
برغم حاجة العيادات الــى التطوير.
إضافة إلى ذلك هناك « 45الف الجئ
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ــن سـ ــوريـ ــا يـ ــرتـ ــادون
املراكز نفسها» .استطالع «بيرسيو»
ّ
أظهر أن نسبة الراضني عن خدمات
األونــروا الصحية لم تتجاوز في أي
مــن املخيمات الـ ـ  %40وهــي النسبة
األعـ ـل ــى الـ ـت ــي ج ـ ــرى ت ـس ـج ـي ـل ـهــا فــي
م ـخ ـيــم ال ــراش ــدي ــة .ف ــي ع ــن ال ـح ـلــوة
بلغت النسبة  %17فيما ّ
سجلت في
ال ـ ـبـ ــداوي  ،%8م ــارالـ ـي ــاس  %7وفــي
البرج الشمالي والجليل تقريبًا .%0
ّأما في ما يتعلق بالخدمات الصحية
املـقـ ّـدمــة لــأطـفــال أتــت نسبة الرضى
أعلى بمعدل  %70في الراشدية%55 ،
في شاتيال و %40في مارالياس.
على صعيد التعليم ،يبلغ عدد الطالب
في املخيمات ،وفــق «شــاهــد»32191 ،
ط ــال ــب م ـقــابــل  1482أس ـ ـتـ ــاذا .يشير
التقرير إلى أنه لم يحصل أي «تقدم
ملحوظ في برنامج التربية والتعليم
إذ ل ــم ت ـع ــال ــج امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي تـشـكــو
منها املــؤسـســات التعليمية التابعة
ل ــأون ــروا» .ي ـحــدد الـتـقــريــر األخ ـطــاء
األكثر بروزًا التي قامت بها األونروا
ع ــام  2014وه ــي «عـ ــدم تـعـيــن مــديــر
تعليم أصيل يستطيع اتخاذ قرارات
ت ـن ـف ـي ــذي ــة ت ـس ـ ّـه ــل ع ـم ــل امل ــؤس ـس ــات
الـتـعـلـيـمـيــة» .كــذلــك دم ــج ال ـطــاب من
الــاجـئــن الفلسطينيني مــن ســوريــا
مــع ال ـطــاب الــاج ـئــن فــي لـبـنــان من
دون مــراعــاة الـفــروق فــي املناهج بني
البلدين ،إضافة الى االكتظاظ الكبير
ف ــي أعـ ـ ــداد الـ ـط ــاب داخ ـ ــل ال ـص ـفــوف
الــذي وصــل الــى  48طالب في الصف

الواحد في مدارس مخيم نهر البارد
وعــن الحلوة والــراشــديــة وال ـبــداوي.
ّ
ي ـقــول الـتـقــريــر إن األونـ ـ ــروا «حـ ّـولــت
ج ــزءًا مــن بــرنــامــج الـتـمــويــل الـخــاص
بالتعليم لالجئني الفلسطينيني من
ســوريــا إلــى موزانتها الرئيسية في
لـبـنــان ،وعـ ّـيـنــت الكثير مــن املــدرســن
ع ـل ــى م ـ ــاك ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج بـمـبــالــغ
مـقـطــوعــة بقيمة أل ــف دوالر شـهــريــا،
وخ ـصــوصــا أن ه ـنــاك م ـ ــدارس ليس
فيها طالب فلسطينيون من سوريا».
وي ـع ـلــن أن نـسـبــة ال ـت ـســرب املــدرســي
م ــن م ـ ـ ــدارس األون ـ ـ ـ ــروا ارت ـف ـع ــت ال ــى
 ،%18ف ـي ـمــا ن ـس ـبــة ال ــذي ــن يـكـمـلــون
دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ال ت ـت ـج ــاوز
 ،%6إذ تــراجــع ع ــدد املستفيدين من
امل ـن ــح ال ــدراسـ ـي ــة م ــن  90م ـن ـحــة عــام
 2010إل ــى  39مـنـحــة ال ـع ــام املــاضــي.

تقرير

إعمار نهر البارد :الخطة السلحفاتية
محمد خالد ملص

يشكو أبناء
المخيم من سوء
التنفيذ في
المشاريع ووجود
رشى وصفقات
واختالسات مالية
(األخبار)

يعيش مخيم نهر ال ـبــارد منذ أيــار
 ،2007مــأســاة حقيقية ،إن ك ــان من
ناحية الوضع األمني أو االجتماعي
أو ال ـس ـكــانــي .ع ـنــد م ــداخ ــل املـخـيــم،
ال تـ ــزال ح ــواج ــز ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
قـ ــائ ـ ـمـ ــة ،وال ي ـ ـ ـ ــزال أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء امل ـخ ـي ــم
ي ـع ــان ــون م ــن االص ـط ـف ــاف ل ـســاعــات
طــويـلــة ،ليسمح لـهــم بــالــدخــول إلــى
منازلهم .يتفهمون هــذه اإلجــراء ات
ويتحملونها بمرارة ،فهم ال يريدون
أن ي ـعــود امل ـخ ـيــم إل ــى ســابــق عـهــده
األمـ ـن ــي .رض ـخ ــوا ل ـق ـس ــاوة الـعـيــش
داخ ــل املـخـيــم ،ول ــم يـقـبـلــوا الـخــروج
م ـ ـنـ ــه ،حـ ـي ــث أنـ ـ ـش ـ ــأت لـ ـه ــم م ـن ـظ ـمــة
األونــروا ما يسمونه «البراكسات»،
وه ــي ع ـب ــارة ع ــن ب ـيــوت ت ـتــألــف من
غرفتني لكل عائلة ،ال يتعدى حجم
ال ـغ ــرف ــة الـ ــواحـ ــدة امل ـت ــري ــن ،لـتـشـكــل
ت ـج ـم ـع ــا س ـك ــان ـي ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا يـ ـض ــم مــا
يـقــارب ألــف عائلة فلسطينية ،على
مساحة ال تتعدى  1000مـتــر ،وهم
وعدوا بأن ال تتخطى فترة سكنهم

ف ـي ـه ــا س ـن ــة ونـ ـص ــف سـ ـن ــة ،لـكـنـهــا
امتدت لتسع سنوات.
مع انتهاء معركة نهر البارد ،سارعت
امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
حكومة فؤاد السنيورة في ذاك الوقت،
إلى إطالق عجلة إعادة إعمار املخيم.
وبحسب الخطط الـتــي وضـعــت ،كان
م ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـت ـس ـلــم ال ـع ــائ ــات
ب ـيــوت ـهــا ع ـل ــى مـ ــراحـ ــل ،ومـ ــع ان ـت ـهــاء
عملية التسليم ينتهي مشروع إعادة
اإلع ـم ــار امل ـق ــرر ع ــام  ،2012متضمنًا
ع ــودة كــافــة ال ـنــازحــن الفلسطينيني
إلى بيوتهم .لكن إلى اليوم ،مرت تسع
سنوات على ما يسميه أهالي املخيم
«اإلعـ ـم ــار ال ـس ـل ـح ـفــاتــي» ،إذ ل ــم ينفذ
ســوى نحو  %35مــن املـشــروع ،أي ما
يقارب ثلث مساحة املخيم.
ي ـت ـح ــدث األهـ ــالـ ــي ع ــن أن الـ ـب ــطء فــي
اإلع ـ ـمـ ــار ق ــد يـ ـك ــون مـ ـقـ ـص ــودًا ،ال بــل
عــن ســابــق إص ــرار وتصميم مــن قبل
أشـ ـخ ــاص مـ ـع ــروف ــن وم ـس ـت ـف ـيــديــن،
«وباألخص موظفي األونروا املكلفني
اإلشـ ـ ـ ـ ــراف وال ـت ـن ـف ـي ــذ ع ـل ــى م ـش ــروع
إعــادة اإلعـمــار ،ومــا يظهر من حاالت

