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الإهداء

إلى الباحثني عن إنسانية متوارية خلف سنني النسيان واإلهمال، إلى شعب اقُتلع من بيته 
وحقله عنوًة وقهرًا ليجد نفسه في مخيٍم فلسطيني بكّل ما يحمله االسم من تفاصيل. 
إلى الباحثني عن كرامٍة ضاعت في تفاصيل السياسة، في دهاليز املخيم وأزقته الضيقة.
إلـــى القابضـــني على اجلمر، اآلملـــني العودة، احلاملني بهواء نقّي وماء نظيف ومنزل واســـع 

وملعب لألطفال وعمل للرجال وفسحة للنساء. 
إلى العاملني من أجل الالجئني، الذين يضّمدون اجلراح، ويِصلون الليل بالنهار فكرًا وعماًل 

ومثابرًة.
إلـــى الزمالء في مؤسســـة شـــاهد حلقوق اإلنســـان الذيـــن يكبرون كل يوم في عيون شـــعبهم 

وأهلهم.
إلى كل هؤالء ُنهدي هذا اإلصدار.

 مجلس إدارة مؤسسة شاهد
 حلقوق اإلنسان



)تصوير عبد احلليم شهابي(



الواقع ال�سحي للفل�سطينيني يف خميمات وجتمعات لبنان

10

�سكر وتقدير

تشـــكر مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان كل من أســـهم في إصدار هذا العمل بالفكرة واملشورة 
وبالقلم والدعم والدعاء.

ونخّص بالذكر: 

	•الداعمـــني لهـــذه الدراســـة، وخاصة »جمعية الشـــفاء الطبية« في لبنـــان و»منظمة بالد 
الشمال« في السويد.

	•الزميالت والزمالء في مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان.
حة في األونروا الذي قدم لنا معلومات احتاج إليها البحث. 	•قسم الصِّ
	•اللجان الشعبية واألهلية في املخيمات والتجمعات الفلسطينية.

	•الباحثني الذين أمضوا وقتًا عزيزًا في الكتابة والتنقيح.
	•املؤسسات الصحية املختلفة التي تعاونت مع باحثينا.
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املقدمة

حتاول الدراسة الصحية التي قامت بها مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان اإلجابة عن سؤال يتعلق مبعرفة ماهية 
الواقع احلقيقي للوضع الصحي لالجئني الفلس������طينيني في املخيمات والتجمعات في لبنان. وهو س������ؤال يبدو 
سهال في  العموم، لكن عندما بدأنا نبحث بعمق وجدنا أن ثمة صعوبات بالغة على املستوى البحثي ذاته، وعلى 

مستوى جتذر معاناة الفسلطينيني.

على املس������توى البحثي، انقس������مت الدراس������ة الى محاور عدة، أولها اس������تطالع الرأي الذي شمل 967 فرداً من 
خالل عينة عش������وائية ضم������ت كل املخيمات وبعض التجمعات األخرى، واجه������ت الباحثني والباحثات صعوبات 
بالغة بدءاً من تنفيذ اإلس������تمارات الى تفريغها الى معاجلتها الكتروني������ا، ومن ثم قراءة نتائجها. وثاني احملاور 
هي إعداد البطاقة الصحية لكل مخيم من خالل املقابالت والزيارات امليدانية، حيث تشمل البطاقة معلومات 
متعلقة باجلانب الصحي لكل مخيم، ثالث احملاور هو إجراء املقابالت مع ذوي اختصاص حيث مت البحث بعمق 
التحدي������ات التي تواجه الفلس������طينيني في صحتهم ومن ثم حياتهم. رابع احمل������اور هو  تناول حاالت صحية من 
خالل الوصف والتحليل. كما أننا اعتمدنا في أحد احملاور على معلومات مت اس������تياقها من تقرير األنروا للعام 
2008، وتضمنت الدراس������ة صورا مت أخذها من املخيمات الفلس������طينية اختيرت بعناية لتعبر عن واقع معني. 

واختتمت الدراسة بعدد من املالحق.

ف������ي العموم كل احملاور كانت تؤكد على قضية واحدة وهي أن معاناة الفلس������طينيني الصحية متجذرة وعميقة، 
وأن الدراسة جاءت لتلقي الضوء على ماهيتها بطريقة علمية موضوعية من دون مبالغة وال تقليل.

قد ال تكون الدراسة حتدثت عن كل التفاصيل الصحية في املخيمات، لكنا نزعم أننا حاولنا أن نشمل معظمها، 
من خالل تناول العناوين العريضة لها أحيانا. كما أنه قد تكون هناك بعض األخطاء التقنية، لكنها بالتأكيد لم 

تكن مقصودة وليست موجهة ضد أحد.

الدراسة كانت نتاج جهد طويل وشاق، لكنه في نفس الوقت كان صادقا، خاصة أن الباحثني والباحثات يعيشون 
في عمق املعاناة. كما أن الدراسة جاءت نتاج تعاون مشترك مع منظمة بالد الشمال السويدية، وجمعية الشفاء 

الطبية في لبنان. وسوف تؤسس الدراسة لتعاون آخر مع منظمات صحية وطنية وعربية أخرى.

حصلت تطورات مع بداية عام 2010، على صعيد تعاقد األنروا مع مستش������فيات حكومية، لم تلحظها الدراسة 
إال من خالل إدراج ملحق خاص بهذه التطورات. لكن تبقى العبرة في التنفيذ، فالفلسطينيون في لبنان يبحثون 
فعال عن أي تطور إيجابي يرفع عنهم كاهل التهميش واحلرمان، وس������وف نذكر ذلك في دراسات الحقة بشكل 

موضوعي وعلمي.

مدير مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان
محمود احلنفي
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نبذة عن موؤ�س�سة �ساهد حلقوق الإن�سان

التعريف باملؤسسة
مؤسس������ة شاهد حلقوق اإلنسان هي مؤسسة مس������تقلة معنية بأوضاع الالجئني الفلسطينيني في لبنان. تعمل 
املؤسسة على احترام حقوق اإلنسان الفلسطيني وفق املعايير الدولية، ودعم مبدأ سيادة القانون، والعمل على 
تنمية الثقافة الدميوقراطية في أوساط الالجئني الفلسطينيني في لبنان، كجزء مهم من الشتات الفلسطيني. 
كذلك، تدعم املؤسس������ة كل اجلهود من أجل ممارسة الش������عب الفلسطيني حقه بتقرير املصير وعودة الالجئني 

الفلسطينيني إلى ديارهم وممتلكاتهم.

أهداف املؤسسة 
	•االرتقاء بالالجئني الفلسطينيني إلى مستوى إنساني أفضل.

	•التعريف بحقوق الالجئني الفلسطينيني والدفاع عنها.
	•نشر ثقافة حقوق اإلنسان في الوسط الفلسطيني.

	•االهتمام بالطفل والشاب الفلسطيني والعمل على توفير حاجاتهما.
	•االهتمام باملرأة الفلسطينية والعمل على منع التمييز بحقها، أو ممارسة العنف نحوها.

ولتحقيق هذه األهداف تستخدم »شاهد« الوسائل العلمية واملوضوعية:
	•عقد ندوات متخصصة عن الالجئني.

	•نشر مواد إعالمية عن حقوق اإلنسان.
	•التدريب على حقوق اإلنسان.

	•إصدار التقارير املتخصصة عن أوضاع الالجئني.
	•التشبيك مع املنظمات الرديفة.

ويساعد »شاهد« ثلة من املندوبني املنتشرين في املخيمات الفلسطينية
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نبذة عن منظمة م�ساعدات بالد ال�سمال

الرؤيـــة 
	•تس������عى مساعدات بالد الشمال إلى أن تكون رائدة فى مجال العمل اخليري من خالل تط�ويره والوصول 
الس������ريع إل������ى األماكن املتضررة في العالم للعمل على رفع املعاناة ع������ن كل محتاج، من دون النظر للون أو 

جنس أو دين أو عرق.
رات الشعوب املتضررة، وتعمل على بناء البنية التحتية للبالد. 	•اعتماد مشاريع تنموية حتافظ على مقدَّ

	•تفعيل القوى البشرية ودفعها لتحقيق األهداف.

الرســــالة 
العمل كرس������ل خير ورحمة من أجل تخفيف املعاناة وتلبية حاجات الش������عوب فى املناطق املنكوبة بس������ب 

الكوارث غيرالطبيعة كاحلروب واالحتالل العسكري أو الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات...

األهداف 
	•التخفيف من معاناة الشعوب وآالمها، وتلبية احلاجات الضرورية لها.

رات الشعوب، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تتضرر بسبب الكوارث. 	•احلفاظ على مقدَّ
	•نش������ر ورفع مس������توى الوعى الصحي والطبي واالجتماعي واإلنس������اني والتعليم������ى واالقتصادى بالتوعية 

والوقاية والعالج.
	•احلضور السريع إلى بؤرة احلدث، وذلك لرفع املعاناة عن املصابني واملتضررين.

	•احلضور املستمر في احملافل الدولية واإلقليمية واحمللية لدفع العمل اإلغاثى.
	•العمل على إحياء الوقف لتمويل أوجه العمل اخليري.

االستراتيجية 
	•محاربة اجلهل، الفقر واملرض 

	•توفير العالج، الطعام، التعليم، املأوى والعمل 
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نبذة عن جمعية ال�سفاء للخدمات الطبية والإن�سانية

من نحن:
جمعية الش������فاء للخدمات الطبية واإلنسانية هي جمعية لبنانية تأسست عام 2008 وفقاً لترخيص صادر 

عن وزارة الداخلية في اجلمهورية اللبنانية، وحتمل علم وخبر رقم 455/أد.

رسالتنا:
	•رفع املعاناة عن كاهن املرضى واحملتاجني.

	•رسم اإلبتسامة على وجوههم.
	•تأمني الرعاية الصحية ...حلياة أفضل للجميع.

أهدافنا:
	•املساهمة في تأمني الرعاية الصحية والطبية للمحتاجني.

	•العمل على نشر التوعية الصحية والطبية.
	•املساعدة في تأمني األدوية للمرضى وخاصة املزمنة منها.

	•القيام باحلمالت الصحية والوقائية عن طريق احملاضرات والنشرات.
	•تقدمي اخلدمات اإلنسانية والطبية اخليرية املتعلقة باألمور الطبية.
	•القيام على إفتتاح مراكز صحية خيرية في جميع املناطق اللبنانية.

	•السعي لنشر املراكز الصحية املتنّقلة في املناطق النائية.
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كلمة مدير منظمة بالد ال�سمال

ال يزال الوضع اإلنساني للفلس������طينيني في لبنان يتسم بالصعوبة البالغة، وعندما 
تتح������دث عن الجئي لبنان فإنك تعني مباش������رة معاناة وحرمان وفقر وعوز... ولعل 
طول عمر قضية الالجئني الفلسطينيني على مدار أكثر من ستني عاما، جعل هذه 

املعاناة مركبة.

ويعتب������ر الوضع الصحي أحد أهم  معالم ه������ذه املعاناة. ويعيش في املخيمات عدد 
كبير جدا من الس������كان، على بقعة جغرافية محدودة جدا، مما يجعلها بيئة خصبة 
جداً لألم������راض، يترافق ذلك مع غياب املراكز الصحية الفعالة ومع غياب الوقاية 
الصحية ومع بيئة عامة حترم الفلس������طينيني من حقوق عديدة.. كل هذه املعطيات 
ت������ؤدي الى وضع صحي خطير جدا. نحن نطلع من خالل ش������ركائنا في لبنان على 

حجم املعاناة التي يعيشها الفلسطينيون هناك، وهي تفوق الوصف وحتتاج الى عمل جاد وشاق ومخلص لتوفير 
الكرامة اإلنسانية املنشودة.

ولعل الدراسات امليدانية العلمية القائمة على أسس مهنية صحيحة، هي الوحيدة القادرة على تشخيص الواقع 
بدقة من دون مبالغة، وهي القادرة على وضع العالج املناسب، حيث تعمل على مساعدة صناع القرار سواء على 

املستوى السياسي أو اإلجتماعي التخاذ قرارات مفيدة وصائبة.

إننا كمنظة إنس������انية نهتم كثيرا بالدراسات التي تش������خص الواقع بطريقة موضوعية، إلننا نعتقد أن مشاريعنا 
تقوم أساسا على معطيات حقيقية. ونسعى نحن في منظمة بالد الشمال لتوفير املساعدات املمكنة للمجتمعات 

الفقيرة عامة ومجتمع  الالجئني الفلسطينيني بشكل خاص.

لكننا مع ذلك نؤكد أن املنظمة الدولية وهي منظمة األنروا عليها مسؤولية كبيرة جدا جتاه الالجئني الفلسطينيني 
وعليها توفير اخلدمات املناسبة التي تتالءم مع املعايير الدولية، من املسكن الى التعليم، إلى العالج الصحي.. 
كما أن املجتمع الدولي عليه مس������ؤولية أخالقية  وقانونية إلع������ادة الالجئني الى قراهم ومدنهم وفقا لقرارات 

دولية ذات صلة. 

املدير التنفيذي
منظمة بالد الشمال
خليل زيدان
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كلمة جمعية ال�سفاء للخدمات الطبية والإن�سانية

ال مير يوم من دون أن نرى ونقرأ ونسمع قصصاً وتقارير تتناقلها الصحف ومنظمات 
حقوق األنس������ان عن الوضع الصحي املأس������اوي لفلس������طينني في لبنان وعن حياتهم 
املليئة بالش������قاء والبؤس نتيجة األوضاع اإلقتصادية واإلنس������انية والسيئة. من هنا ال 
يس������تطيع اإلنسان أن يترك مشاعره جانباً وهو يستمع الى املأساة دون أن يقدم شي 
لهذا الش������عب فجاءت فكرة الدراس������ة الصحية لعلها جتد آذان صاغية لدى القيمني 

على هذا الشعب.

هذه الدراسة التي شملت جميع اخلدمات الصحية املقدمة للفلسطينني من خدمات 
األنروا والهالل األحمر الفلس������طيني  واملراكز اخلاص������ة والوضع البيئي ووضع مياه 

الشرب.

بعد اإلطالع على هذه الدراس������ة ميكن احلصول على صورة متكاملة وش������املة عن اخلدمات الصحية للش������عب 
الفلسطيني في لبنان وعن ضعف اخلدمات املقدمة للمرضى الفلسطنيني ونرى من خالل هذه الدراسة تراجع 

واضح في تقدمي اخلدمات الطبية.

من خالل هذه الدراسة سوف نتوصل الى مجموعة من التوجهات واملقترحات إليجاد اخلطط الكفيلة بتطوير 
اخلدمات الصحية والنهوض مبستوى اخلدمات فيها  وسوف توفر هذه الدراسة الوقت واملجهود لدى القيميني 
على هذا الشعب عندما ترسم سياسة اخلدمات الطبية ومعرفة املشكالت املتعلقة بها وإيجاد احللول املناسبة 

لتخفيف املعاناة عن هذا الشعب والنهوض به الى ارقى املستويات.

وفي اخلتام أسأل الله عز وجل أن يوفق القائمني على هذا العمل ويبارك في جهودهم وأن يحدث هذا العمل 
املميز تطويراً في اخلدمات الصحية املقدمة للفلس������طينني في لبنان وأن يكون هناك تفاعل بناء مع محتوياته  

بشكل يسهل في تطوير اخلدمات الصحية.  

املدير العام
د.  مجدي كرمي
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كلمة منظمة العفو الدولية      

احلق في الرعاية الصحية من حقوق اإلنسان
يتطلب االحترام الكامل حلقوق اإلنسان ، االعتراف بأن لكل شخص احلق في العيش في 
كرامة، واحلق في الغذاء وفي املاء وفي الرعاية الصحية األولية، كما له احلق في التعليم 

األساسي وفي املأوى.

وقد أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس������ان الذي صدر س������نة 1948 في املادة اخلامس������ة 
والعشرين » أن لكل شخص احلق في مستوى من املعيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة 
له وألس������رته وخاصة على صعيد املأكل وامللبس واملس������كن والعناي������ة الطبية.إن احلق في 
الرعاية الصحية هو حق لكل إنسان دون أي متييز مبا في ذلك اللغة أو الدين أو األصل 

الوطني واالجتماعي أو أي وضع أخر«. 

إن الدراس������ة التي قامت بها مؤسسة ش������اهد حول األوضاع الصحية في مخيما الالجئني 
الفلس������طينيني ف������ي لبنان تبرز في أهميتها بعالق������ة األوضاع االجتماعية واالقتصادية الت������ي يعاني منها هؤالء 
الالجئون وهي تبني بشكل صارخ تقاعس احلكومات املتعاقبة في إسرائيل ولبنان واملجتمع الدولي األوسع عن 

احترام حقوق الالجئني الفلسطينيني  وإيجاد حل دائم وعادل حملنتهم على مدى فترة أكثر من ستة عقود. 

والالجئون الفلس������طينيون الذين يواصلون العيش في املخيمات وفي املجتمعات الغير رس������مية، ما فتؤا يدفعون 
ثمن������ا باهظاً لهذا التقاعس من جانب القيادات الدولية، حيث مينعون من العودة إلى الديار التي نفوا أو هربوا 

منها، ومينعون أيضاً من ممارسة بعض حقوقهم األساسية في الدولة التي جلئوا إليها.

وليس أمام معظم الالجئني الفلس������طينيني في لبنان من خيار سوى العيش في مخيمات مكتظة ومتداعية وفي 
جتمعات غير رسمية تفتقر إلى البنية التحتية.

 مما ينتج عنها تفش������ي األمراض على مختلف أنواعها،  وتزداد احلالة الصحية تعقيدا ألن العالج الطبي في 
لبنان باهظ التكلفة وال تغطيه األنروا إال جزئياً بالنس������بة لالجئني املس������جلني وال تغطيه أبدا بالنسبة لسواهم. 
ون������ادراً ما يتم تقدمي الدعم للرعاية الصحية الثانوية. وإضاف������ة إلى ذلك، هناك نقص في العاملني الصحيني 

واملرافق الصحية واملعدات في املخيمات والتجمعات التي يعيش فيها الفلسطينيون.

ويت������م بوض������وح انتهاك ح������ق العديد من الالجئني الفلس������طينيني في لبنان في الصح������ة - وهو حق مكرس في 
املعاهدات التي التزمت السلطات اللبنانية بالتمسك بها - وذلك نتيجة رداءة الرعاية الصحية املتوافرة لهم.

وتعترف احلكومة اللبنانية طواعية مبا تس������ميه األوضاع املعيش������ية التي »ال تطاق«لالجئني الفلسطينيني لكنها 
تقاعس������ت عن اتخاذ خطوات فعالة لتحس������ينها، وتتقاعس ايضاً عن أداء واجبها في ضمان توفير املس������تويات 

الضرورية الدنيا للرعاية الصحية على أقل تقدير لكل شخص في لبنان، مبن في ذلك الالجئون. 

 )1(  مقدمة  أحمد كرعود – مدير املكتب اإلقليمي ملنظمة العفو الدولية – بيروت

أحمد كرعود/ مدير املكتب 
اإلقليمي ملنظمة العفو الدولية 

– بيروت



الواقع ال�سحي للفل�سطينيني يف خميمات وجتمعات لبنان

20

كم������ا تهدد  القوانني القائمة على التمييز صحة الفلس������طينيني وأمنهم ألنه������ا حترمهم من الضمان االجتماعي 
بس������بب كونهم عدميي اجلنس������ية. ويتوقف حصول غي������ر املواطنني في لبنان على الضم������ان االجتماعي على » 
املعامل������ة باملثل« في بلد الش������خص غير املواط������ن.  وكما ذكرنا أعاله، ال ميكن تطبيق ه������ذه املعاملة باملثل على 

الفلسطينيني الذين ال دولة لهم. 

وتن������ص املادة 4.9 من قان������ون الضمان االجتماعي في لبنان على أن: » العم������ال االجانب العاملني على التراب 
اللبناني ال يخضعون ألحكام هذا القانون، وبالتالي ال يحق لهم االستفادة من أي من فروع الضمان االجتماعي 
أو كله������ا، إال إذا كان بلده������م األم مين������ح اللبنانيني املقيمني فيه معاملة ذاتها التي مينحه������ا ملواطنيه فيما يتعلق 

بالضمان االجتماعي«.

وهذا ينتهك الواجبات املترتبة على لبنان مبوجب القانون الدولي حلقوق االنس������ان من خالل حرمان الالجئني 
الفلسطينيني فعلياً من احلماية التي يوفرها الضمان االجتماعي. 

حي������ث تنص املادة 9 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن »تقر الدول 
االطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي، مبا في ذلك التأمينات االجتماعية«، فضاًل 
عن االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري املادة 5)ه�( )4( واتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة ) املادتان 11 )أ( و 14)2( )ج( واتفاقية حقوق الطفل املادة )26( وعدة نصوص واردة 

في اتفاقيات منظمة العمل الدولية. 

ورغ������م هذه الوضعية فإنه يجب اإلقرار بأن احلكومة اللبنانية احلالية  والتي س������بقتها أبدت اهتماماً أكبر في 
السعي لتحسني أوضاع الالجئني الفلسطينيني. ففي العام 2005 خفضت بعض القيود املفروضة على الالجئني 
الفلس������طينيني ، وال س������يما من خالل إتاحة إمكانية حصول الفلس������طينيني على العمل في مجموعة أوسع من 
الوظائف، بينما قررت في الوقت ذاته وجوب إبقاء الفلس������طينيني خارج بعض املهن. كذلك حاولت الس������لطات 
املشاركة في اجلهود التي بذلت لتحسني أوضاع السكن، وأعربت عن رغبتها في إيجاد حل للفلسطينيني الذين 
ال يحملون بطاقات إثبات الش������خصية – الذين يقدر عددهم بنحو 3000 – 5000  الجئ – من غير املس������جلني 

لدى وكالة غوث الالجئني أو السلطات اللبنانية، ويعانون من أوضاع أشد خطورة من أوضاع اآلخرين. 

وتشجع منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على الذهاب الى أبعد من ذلك. فبعد مضي حوالي 60 عاماً، 
آن االوان لكي ترفع الس������لطات اللبنانية القيود املفروضة على الالجئني الفلس������طينيني للس������ماح لهم مبمارسة 
حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املس������اواة مع س������ائر سكان لبنان. وفي سبيل هذه الغاية، 
تهي������ب منظم������ة العفو الدولية باحلكومة اللبناني������ة اتخاذ تدابير فورية للقضاء على كافة أش������كال التمييز ضد 

الالجئني الفلسطينيني ، مبا في ذلك من خالل:

	•إلغاء جميع القوانني القائمة على التمييز أو تعديلها،
	•وضع حد جلميع القيود غير املعقولة املفروضة على حق الالجئني الفلس������طينيني في إصالح منازلهم أو 

إدخال حتسينات عليها،
	•ضمان حصول جميع الالجئني الفلس������طينيني على أمن احليازة حلمايتهم من خطر اإلخالء القس������ري أو 

التخويف،
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	•إلغاء القيود التي يواجهها الفلسطينيون في سوق العمل وضمان احترام حقوقهم أثناء العمل،
	•إدخال الفلسطينيني في الضمان االجتماعي،

	•ضمان حصول جميع األطفال على التعليم بصورة متكافئة،
	•اتخاذ كافة اخلطوات الضرورية لتنظيم وضع الالجئني الفلسطينيني عدميي اجلنسية ، مبا في ذلك عن 

طريق تزويدهم بوثائق رسمية إلثبات الشخصية.

بيروت في 2010/02/10



الواقع ال�سحي للفل�سطينيني يف خميمات وجتمعات لبنان

22

كلمة الأ�ستاذ ندمي حوري، ممّثل هيومن رايت�ش ووت�ش يف لبنان
يف الدرا�سة ال�سحية التي اأ�سدرتها موؤ�س�سة �ساهد     

الدراسة جاءت في ثالث نقاط هامة: 

النقطة األولى: مقاربة حقوقية ملوضوع الصحة والطبابة 
كل شيء له عالقة بصحة الشخص، حقه في الصحة، حقه في الطبابة، أعتقد أن هذه 
مقاربة جديدة ومهمة، وميكن أن تس������اعدنا على إيجاد حلول جذرية للموضوع املطروح، 

وهو احلق في الصحة.

َبعة النقطة الثانية: املنهجية امُلتَّ
من ناحية أعداد األشخاص الذين جرت مقابلتهم، وأعتقد أن 967 شخصاً جرت مقابلتهم في دراسة شاملة 
ألكثر من 12 مخيماً أو جتمعاً فلس������طينياً. وأهميتها أيضاً، أنها ليس������ت ل�20 ش������خصاً جرت مقابلتهم، بل هي 

دراسة شاملة تغطي كل املخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

النقطة الثالثة: الشمولية     
الدراس������ة ال تتكلم على بعض املش������اكل الصحية اجلسدية أو البدنية، بل تطرقت إلى موضوع البيئة التي يعيش 
فيه������ا الالجئ الفلس������طيني في لبنان، وتطرقت إلى الصحة النفس������ية، وتطرقت أيضاً إلى الش������يء املهم، وهو 
اجلهات التي تعمل، أو يجب أن تعمل للدفاع عن حقوق الفلسطينيني باحلصول على اخلدمات التي من حقهم 

احلصول عليها، وهي اجلهات الصحية )األونروا، م.ت.ف، واحلكومة اللبنانية(.

إذا أخذنا هذه النقاط الثالث، فإلى أين التوجه اليوم؟ 
أنا ال أريد أن أطيل في الكالم،  األستاذ محمود احلنفي قال إنهم قرعوا اجلرس، لكن أنا أقول غير ذلك. أقول: 
هم ذهبوا إلى أبعد من ذلك. قرعوا اجلرس، لكن وضعوا اليد على اجلرح. مبعنى أنه أصبح هناك تش������خيص 

أولّي من منظمة حقوقية للموضوع.

ما اخلطوة التالية؟
اخلطوة التالية: اجلهات املسؤولة، التي تكلم عليها التقرير، إن كانت األونروا، الهالل األحمر، الدولة اللبنانية، 
وزارة الصح������ة اللبنانية، ومنظمة التحرير، يجب أن تكون هناك جلس������ة عم������ل ملتابعة هذا املوضوع. على هذه 
اجلهات أن تأخذ التقرير، تدرسه بجدّية، تسمع التوصيات التي هي مفّصلة جداً ومهمة جداً، وأعتقد أن هذه 
هي نقطة االنطالق. وأشكر القّيمني على مؤسسة »شاهد«؛ ألنهم عملوا أكثر من قرع للجرس. هم وضعوا اليد 

على اجلرح، وأعتقد أنهم بدأوا بخطة للمستقبل، حتى نقدر أن نعمل على هذا املوضوع.

 )2(  جاءت هذه الكلمة في املؤمتر الصحافي الذي ُعقد في مركز توفيق طبارة بتاريخ 2009/10/21، وشارك فيه عدد من 
منظمات املجتمع املدني.

ندمي حوري



)تصوير عبد احلليم شهابي(
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 فريق العمل:

إعداد االستمارة األولية:	• نوال رزق � محمود احلنفي.
مراجعة اإلستمارة:	• نوال رزق � محمود احلنفي � مصطفى اليونس.

تنفيذ االســـتمارة:	• محمود داوود - رس������مية ندى احلسني - رافت األمني - نيفني أبو داهش - ملى املوسى 
- خالد فهد - أس������امة أحمد - أحمد فتحي - إس������الم السيد - نسرين فياض - صابرين األحمد - هبة 
شريدي - هبة العمر - غدير شناعة - حنني اخلطيب - نادين األحمد - سماهر اخلالدي - عالء احللو 
- فرج أبو شقرا - افتكار عباس - ميساء جمال مصطفى - نيفني عبدالرحيم - طارق حميد - ناديا أبو 
علي - رياض الطه - عماد ناصر - دعاء عبد احلليم - مريانا البيتم - ميرفت قاسم أبو قاسم - رحمة 

عبد الهادي. 
عملية الترميز والترقيم:	• مصطفى اليونس - أسماء اجلمعة � فاطمة احملمود.

تفريغ االستمارة إلكترونيًا:	• مصطفى اليونس � أسماء اجلمعة � فاطمة احملمود.
معاجلة املعلومات إلكترونيًا وفق اجلداول:	• مصطفى اليونس.  

قراءة اجلداول وحتليلها:	• ميسون مصطفى.
فريق عمل »شاهد«. مجموعات التركيز: 	•

إجراء املقابالت:	• محمود داوود � محمود احلنفي.
مختارات. مناذج وقصص إنسانية: 	•

بطاقات صحية للمخيمات:	•
مخيم الرشدية: خالد فهد {{

مخيم برج الشمالي: رأفت األمني {{
مخيم البص: توفيق سليم {{

مخيم عني احللوة: غدير شناعة {{
مخيم املية ومية: سماهر اخلالدي �  محمد اخلليل  {{

مخيم برج البراجنة: دعاء عبد احلليم {{
مخيم شاتيال: محمود عاشور �  محمود احلنفي {{

مخيم مار إلياس: وليد األحمد {{
مخيم اجلليل: فرج أبو شقرا {{

مخيم نهر البارد: سمية وهبي {{
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الواقع ال�سحي للفل�سطينيني يف خميمات وجتمعات لبنان

ملخص تنفيذي 
يعاني الالجئون الفلس������طينيون ف������ي لبنان منذ بداية 
الس������بعينيات أوضاعاً معيش������ية في غاي������ة الصعوبة 
واحلرم������ان، تتعارض م������ع حقوق اإلنس������ان وحرياته 
األساس������ية، كالعمل والتملك والطبابة واالستش������فاء. 
وفي مع������رض دفاعها عن حقوق اإلنس������ان وتوصيف 
الواقع اإلنس������اني للفلس������طينيني في لبن������ان، أجرت 
مؤسسة ش������اهد حلقوق اإلنس������ان في الفترة املمتدة 
ما ب������ني كانون األول 2008 وش������باط 2009 دراس������ة 
شاملة تهدف الى التعرف إلى حقيقة واقع الالجئني 
الصحي في لبنان، والوقوف عن قرب عند انعكاسات 
احلرمان الصحي واالستش������فائي ال������ذي تتعرض له 

ش������ريحة الالجئ������ني مبختلف أطيافها ف������ي لبنان. وقد 
ش������ملت الدراسة عّينة عشوائية من 967 ش������خصاً، توزعت على 12 مخيماً وجتمعاً لالجئني الفلسطينيني في 
لبنان. إضافة إلى اس������تطالع الرأي، فإن الدراس������ة شملت أيضاً إعداد البطاقة الصحية لكل مخيم فلسطيني، 
وهي حتوي املعلومات األساس������ية عن الواقع الصحي في املخيم، مثل األمراض املنتش������رة، املؤسسات الصحية، 
الصحة البيئية، الصحة النفس������ية... وش������ملت الدراس������ة كذلك لقاءات مكثفة ضمن مجموعات تركيز أعطت 
وصف������اً دقيقاً للواقع الصحي في املخيمات ككل. باإلضافة إلى ذلك، ش������ملت الدراس������ة معلوماٍت وأرقاماً من 

األونروا عن واقع مؤسساتها الصحية. كل هذه األمور أكدت ما جاءت به نتائج استطالع الرأي.

وأظهرت الدراس������ة عدة مؤش������رات مقلقة في ما يتعلق بالوضع الصحي لالجئني الفلس������طينيني على مختلف 
ع������د، وبينت أن املخيمات الفلس������طينية تعاني مش������اكل صحي������ة هائلة، وأن البنية التحتي������ة املختلفة حتتاج  الصُّ
إل������ى تأهيل وترميم. كذلك أظهرت الدراس������ة أن الظروف الصحية للفلس������طينيني في لبنان لم حتظ بالتغطية 
اإلعالمية الكافية، ولم تلَق االهتمام املطلوب من كل اجلهات املعنية، وأظهرت أّن الظروف الصحية هي هاجس 

حقيقي يالحق الفلسطينيني، كيف ال وهو يتعلق بحياتهم! 

أب������رز ما أظهرته الدراس������ة هو التراجع في خدمات األونروا الصحية. وعل������ى الرغم من أن األونروا هي املالذ 
األول واملقصد األكبر للمرضى الفلسطينيني، وذلك بصفتها اجلهة املسؤولة بشكل رئيسي عن تقدمي اخلدمات 
الصحية، حيث أفاد 60% من أفراد العّينة بأنهم يترددون دائماً إلى عياداتها املنتش������رة في املخيمات، إال أنهم 
غير راضني عن نوعية اخلدمات فيها. فقد قّوم 38.5% من املستطلَعني خدمات األونروا بالوسط، فيما عّدها 

18.1% جيدة. 

فالرعاي������ة التي يحصل عليها املريض غير كافية على اإلطالق، حيث يقصد أكثر من مئة مريض العيادة يومياً، 
وهذا العدد يرتفع في كثير من العيادات ليصل إلى أكثر من 150، كما هي احلال في عيادات مخيمي عني احللوة 
والبداوي.  وإذا ما علمنا بأن دوام العمل في العيادة يبدأ من الساعة 7.15 صباحاً وينتهي عند الساعة 2.45 

داخل أحد املنازل في مخيم برج الشمالي )تصوير محمد يوسف(
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م������ن بع������د الظهر، وجدنا أن كل مريض ال يقابل الطبيب إال ثالث دقائق، وإذا ما اختزلنا من الوقت الذي يعاين 
فيه الطبيب املرضى  ساعة عند بداية الدوام وساعة قبل انتهائه، أصبحت مدة املعاينة أقل من ذلك، وبالتالي 
نسأل: هل تكفي دقيقتان أو ثالث دقائق لسؤال املريض عن تاريخه املرضي ومن ثم فحصه وتشخيص مرضه 
ووصف العالج املناس������ب له؟ وبالتالي هل يجري عالج املريض فعاًل، أم تُعالَج العوارض املرضية، أم يوصف له 
الدواء غير املناس������ب؟  لذلك فإن اإلهمال في معاجلة املرض من بداياته قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة، وقد 
أفاد 42.7% بأنهم أَْجروا عمليات جراحية نتيجة اإلهمال في معاجلة املرض منذ اكتشافه. وعلى الرغم من أن 
األونروا تقدم األدوية املتوافرة لديها مجاناً، إال أن هناك الكثير من األصناف غير املتوافرة التي يضطر املريض 
لش������رائها، فضاًل عن أن الكثير من األصناف املوجودة غير فعالة في عالج األمراض. ولعل هذا ما يبرر نس������بة 
ال� 59.4% من املستطلعني الذين يشترون الدواء على نفقتهم اخلاصة في مقابل 41% يحصلون على الدواء من 
األونروا دائماً، علماً بأن األونروا توفر الدواء غير املوجود لديها لسكان مخيم نهر البارد فقط، وذلك من خالل 
تعاقده������ا مع صيدلية الريان في مخيم البداوي. وبخصوص مختب������رات عيادات األونروا فهي جتري التحاليل 
الروتيني������ة  CBCD-FBC-   أما التحالي������ل املتخصصة )HORMONES URINANALUSIS……-CULLRE  (  فإن 
ه������ذه املختبرات ال متلك التقني������ة الالزمة إلجرائها. ومرة أخرى يضطر املريض إلجرائها في مختبرات خاصة 

مع ما يترتب على ذلك من تكلفة مادية باهظة.

وتفتقر معظم عيادات األونروا إلى قس������م األش������عة التشخيصية. فعلى س������بيل املثال، ليس في منطقة صور إال 
قسٌم واحد في عيادة مخيم البص، وبالتالي فاملرضى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من األشعة من املخيمات 

األخرى )مخيم الرش������يدية ومخيم برج الشمالي والتجمعات 
الفلسطينية األخرى( عليهم التوجه إلى عيادة مخيم البص، 
وهذا ما ال يتناس������ب مع احلاالت الطارئة. علماً بأّن قس������م 
األشعة هذا ال تتوافر فيه إال صور ال�)X-RAY(، فيما أجهزة 
)CT،MRI،ultrasound( غي������ر متوافرة فيه. فضاًل عن ذلك، 
فإن عيادات األونروا ال يعم������ل فيها أطباء مختصون إال في 
اختصاصات محدودة )نس������اء � توليد � عيون � قلب وشرايني( 
وهؤالء ال يحضرون للعيادة إال مرًة واحدة في األس������بوع على 
األكث������ر، وكأن على املري������ض أن يختار ن������وع مرضه وتوقيت 

إصابته بهذا املرض. وماذا يفعل إذاً َمن يصاب بأمراض الرئتني أو الكبد أو املسالك البولية أو األعصاب؟

أما التحويالت التي تُعطى للمرضى الذين يحتاجون إلى عالج في املستش������فيات، فعددها قليل وال يتناسب مع 
العدد الكبير للمرضى. فاألونروا تتعاقد مع بعض املستشفيات على عدد لياٍل سريرية محدد لكل شهر، وغالباً 
م������ا تنته������ي قبل منتصف الش������هر. كذلك، فاألون������روا تتعاقد مع املستش������فيات على مبلغ محدد لليلة س������ريرية 
واحدة، وهذا يعني أن املريض يتلقى العالج الذي يتناسب مع املبلغ املرصود له، وبالتالي إذا كانت تكلفة العالج 
أكبر من املبلغ املرصود له، فإّن املريض يُحَرم جزءاً من العالج، أو يُضَطر إلى دفع املبالغ اإلضافية على نفقته 
اخلاص������ة. وقد جاءت نتائج االس������تطالع لتؤكد هذا األمر. فقد أظه������رت أن 39% من أفراد العّينة فقط دفعت 
لهم األونروا تكلفة العملية اجلراحية،  فيما 26% أجَروها على نفقتهم اخلاصة. باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض 
املستشفيات التي تتعاقد معها األونروا بعيدة عن املخيمات ويتطلب الوصول إليها مشقة ووقتاً طوياًل، كما هي 
احلال عند مرضى مخيم اجلليل في بعلبك الذين يحتاجون إلى أكثر من ساعة للوصول إلى مستشفى الناصرة 

مجمع العودة - صيدا )تصوير عبد احلليم شهابي(
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في بر إلياس. وبعض املرضى يحتاجون إلى أن يُنَقلوا بس������يارة أس������عاف نظراً حلالتهم الصحية الصعبة، وهذه 
السيارات غير متوافرة لدى األونروا في أيٍّ من املخيمات. 

أما الهالل األحمر الفلس������طيني، فقد تراجعت خدماته وتقلص دوره هو اآلخر عّما كان عليه في الس������ابق، على 
نحو دراماتيكي، ما أدى إلى فقدان املرضى الثقة به، حيث أفاد 35.8% فقط من أفراد العّينة املستطلعة بأنهم 
موا خدماته باملتوسطة.  يترددون إليه عند مرضهم، وذلك على الرغم من توافره في املخيمات، و38% منهم قوَّ

وقد تراجع  دور الكثير من مستش������فيات الهالل في كثير من املخيمات، ملصلحة مستش������فيات الهالل الرئيسية 
اخلمس������ة وهي )مستشفى الهمش������ري في صيدا � مستشفى بلسم في مخيم الرشيدية � مستشفى الناصرة في 
بر إلياس � مستشفى صفد في مخيم البداوي � مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة(. وأدى ذلك إلى حتّول 
املستوصفات في املخيمات األخرى إلى عيادات تقّدم خدمات الطوارئ واإلسعافات األولية. وأصبح الكثير من 
هذه املستوصفات ال متتلك التمويل الكافي وتنقصها الكثير من املواد الطبية، وال تتوافر فيها سيارات إسعاف 
لنقل املرضى، فضاًل عن أن رواتب  العاملني في الهالل األحمر الفلس������طيني أصبحت متدنية جداً دون احلد 

األدنى لسلّم الرواتب في لبنان، البلد املضيف.

ه������ذا النقص واخللل ف������ي خدمات األونروا والهالل أوجد احلاجة إلى مؤسس������ات أخرى مثل: املس������توصفات 
والعي������ادات اخلاصة لتقوم بالدور املكّمل في رعاية الالجئني صحياً. وإذ تقوم هذه املؤسس������ات الصحية بجهد 
محمود، إال أنها هي األخرى تعاني نقصاً في معداتها وتخصصاتها ومتويلها  لتبقى احلاجات الصحية لالجئني 
كبيرة وبعيدة عن أن تكون قد حتققت بالشكل الصحيح، وخاصة في الليل حيث تغلق هذه املؤسسات أبوابها.

أما الصيدليات في املخيمات، فقد ظهرت نتيجة لنقص األدوية التي تقدمها األونروا، ولكن معظم الصيدليات 
ال يعم������ل فيها أصحاب االختصاص � الصيادلة، ب������ل العاملون فيها هم من املمرضني وخريجي املعاهد، وقد ال 
تكون هذه املش������كلة وحدها، لو كانت املس������ألة إعطاء املريض الدواء الذي ُوِصف له م������ن قبل الطبيب، ولكنها 
تصبح كذلك إذا علمنا بأن الكثير من املرضى يلجأون الى الصيدلية لش������راء األدوية دون استش������ارة الطبيب، 
وحينها يقوم صاحب الصيدلية بدور الطبيب في وصف العالج املناس������ب!! إضافة إلى ذلك، هذه الصيدليات 

غير خاضعة للرقابة، وينقصها الكثير من األدوية.

كذلك، ظهرت في املخيمات املختبرات الطبية اخلاصة، وهي في معظمها ال جُتري إال الفحوص الروتينية، ولكنها 
تتعاقد مع مختبرات خاصة إلجراء التحاليل بتكلفة أقل.

 وإذا انتقلنا إلى الواقع البيئي، فإنه ال يختلف في س������وئه عّما س������بق ذكُره، فمياه الشرب التي أفاد 58.3% من 
أف������راد  العّينة بأّن مصدرها بالنس������بة إليهم هو خزان املاء في املخيم ال������ذي تديره األونروا، وتقوم بدورها في 
تعقيم املياه وفحصها دورياً. إال أّن املياه تبقى في كثير من املخيمات غير صاحلة للشرب، وقد يكون ذلك نتيجة 
ق������دم التمديدات أو تداخل ش������بكات الصرف الصحي معها. وعلى الرغم م������ن جتديدها في معظم املخيمات، 
إال أنه������ا دائماً ما تتعرض  لالنس������داد نتيجة إلقاء النفايات الصلب������ة فيها، مع ما ينجم عن ذلك من خروج مياه 
الصرف الصحي من قنواتها ومجاريها  الى الش������وارع والبيوت. كذلك، فإّن بعض املخيمات ما زالت ش������بكات 

الصرف الصحي فيها مكشوفة حتى اآلن.
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وبخصوص النفايات، يقوم عمال التنظيفات بجمعها كل صباح من 
أم������ام املنازل، إال أن عدم تعاون األهال������ي، وعدم تقيُّدهم مبواعيد 
جمعه������ا، واكتظاظ  املخيمات بالس������كان، يؤدي إل������ى تراكمها بني 
األزق������ة وفي الطرقات حيث تنبعث منه������ا الروائح الكريهة، وتعبث 
بها القطط واجُلرذان، وجتتمع عندها القوارض واحلش������رات، ما 
يجعلها مصدراً لألمراض. وبعض حاويات النفايات توجد بالقرب 
من مراف������ق هامة، كما هي احلال في مخيم الرش������يدية، إذ توجد 
حاويات النفايات بالقرب من املدارس، وكذلك األمر في مخيم برج 

الشمالي، حيث حاويات النفايات مقابل عيادة األونروا. 

  وباحلدي������ث عن األمراض املنتش������رة في املخيم������ات، فكثير منها 
يرتب������ط بالوضع الصع������ب الذي يعاني������ه الالجئ������ون، حيث األزقة 
الضيقة، والبيوت املتالصقة، وانتش������ار الرطوبة، وغياب املساحات 
اخلضراء، فتكثر أمراض الس������كري وارتفاع ضغط الدم وأمراض 
القلب واألمراض النفس������ية. وتنتش������ر في بعض املخيمات أمراض 
وراثية، مثل التالس������يميا، علماً بأّن األونروا تتنصل من مسؤوليتها 

عن عالج مرض التالسيميا.

كذلك تنتشر بني أوساط الالجئني آفات خطرة، كالتدخني الذي وصلت نسبته إلى 33% من العّينة املستطلعة، 
إضافة الى العنف اللفظي واجلسدي لدى األطفال. 

وأظه������ر االس������تطالع أّن 87.7% من الالجئني ليس لديه������م تأمني صحي، وكذلك 34.7% م������ن أفراد العّينة ال 
يعرف������ون كيفية التعامل مع اجلروح، ومعظمهم ال يُحس������نون التصرف في ح������ال اإلصابة باحلروق )54.7%( أو 
الكس������ور )80.6(، و)81.7( ال ميلكون حقيبة إس������عافات أولية في منازلهم، ما يُظهر غياب الوعي والتعامل مع 
الطوارئ، وغياب دور األونروا والهالل األحمر الفلس������طيني مبا أنهما املسؤوالن عن الصحة العامة وعن توعية 

الالجئني وتوجيههم جيداً ليتعرفوا بكيفية التعامل مع احلوادث الطارئة.

يتعارض هذا الواقع مع نصوص قانونية دولية ومحلية عديدة ذات صلة بحق اإلنسان في صحة سليمة. فالفقرة 
األولى من املادة ال�25 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس������ان تنّص على أنه „لكل ش������خص احلق في مستوى من 
املعيش������ة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألس������رته، ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية 
الطبية، وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة، وله احلق في ضمان معيشته في حاالت البطالة واملرض والعجز 

والترّمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته“.

ويتع������ارض كذلك مع املادة ال�12 من العهد الدولي اخلاص باحلق������وق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية  التي 
تدعو إلى أن يتمتع كل إنس������ان بأعلى مس������توى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه، والعمل على الوقاية 
م������ن األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها، فضاًل عن تهيئة ظروف من 

شأنها توفير اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة املرض.

أزقة  مخيم عني احللوة )تصوير عبد احلليم شهابي(
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إن الواقع الصحي للفلسطينيني في لبنان 
يتع������ارض كذل������ك مع األس������باب التي من 
أجلها أُنشئت األونروا في 1948/12/8، 
مبوج������ب ق������رار رق������م 302 ص������ادر عن 
اجلمعي������ة العامة لألمم املتح������دة، حيث 
كان يتوقع الكثير م������ن املراقبني أال متتد 
والية األونروا كثيراً. لكّن س������نني املعاناة 
استمرت لعقود، واستمرت معها األونروا. 
إن األونروا مس������ؤولة مباش������رة عن إغاثة 
الالجئني الفلس������طينيني وتش������غيلهم إلى 
ح������ني عودتهم إلى مدنه������م وقراهم التي 
روا منها قس������راً ع������ام 1948، وكذلك  ُهجِّ

ع������ام 1967، وه������ي متّثل املجتم������ع الدولي 
مباشرة.

إن مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان، إذ تُصدر هذه الدراسة، فإنها تقرع أجراس اخلطر بقوة، وتضع كل اجلهات 
املسؤولة عند مس������ؤولياتها القانونية واألخالقية، كي ال يصبح اإلنسان الفلسطيني فريسة لألمراض واألوبئة، 
وكي ال يكون عرضة للتس������ول من اجلمعيات وأمام املس������اجد، وكي ال تصبح املطالب اإلنسانية املتزايدة هاجساً 

وحيداً يصرفه عن قضيته الكبرى، قضية حق العودة.

  بناًء على كل ما سبق، فإن مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان توصي باألمور اآلتية:

إن معاناة الفلسطينيني في لبنان هي نتاج  1 .
مباشر للنكبة، ويتحمل املجتمع الدولي املسؤولية 
السياسية واإلنس������انية جتاههم. فهو ظل عاجزاً 
ط������وال 62 عاماً عن إرغام إس������رائيل على تنفيذ 
القرارات األممية املتعلقة بحق العودة. فضاًل عن 
أنه تراجع تراجعاً دراماتيكياً عن الوفاء باحلاجات 
اإلنس������انية املتزايدة ملجتمع الالجئني. فاألونروا 
تت������ذرع دائماً بأّن تراجعها يع������ود إلى العجز في 
املوازنة.  إن املؤسسات الصحية التابعة لألونروا 
حتت������اج إلى دعم أكبر، وحتتاج كذلك إلى مراقبة 
ومتابعة مبا يت������الءم واملعايير الصحية املعروفة. 
كذلك إن املخيمات الفلس������طينية لم تعد صاحلة 
للس������كن، وهي حتتاج إلى مساحات أكبر تتناسب 

مع الزيادة السكانية املّطردة. 
  

جتمع العودة - صيدا )تصوير عبد احلليم شهابي(

أحد منازل مخيم برج الشمالي )تصوير  محمد اليوسف(
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إن احلكومات اللبنانية املتعاقبة لم توّفر  2 .
الفرصة الكافية  لإلنسان الفلسطيني 
كي يعيش بكرامة. وقد ترك ذلك آثاراً 
إنسانية بالغة الس������وء. إن املؤسسات 
احلكومية الصحية ال تقدم اخلدمات 
ف������ي لبنان  الصحي������ة للفلس������طينيني 
أس������وة بإخوتهم اللبنانيني. واحلكومة 
اللبناني������ة مطالبة كذلك بأن تس������مح 
بتوسيع مساحة املخيمات بالتنسيق مع 
وكالة األونروا والفصائل الفلسطينية 
واملجتم������ع املدن������ي الفلس������طيني، وأن 
تص������در الق������رارات الكفيلة بتحس������ني 

حياة اإلنسان الفلسطيني.

إن مؤسسات الهالل األحمر الفلسطيني الصحية حتتاج الى دعم حقيقي مبا ميّكنها من القيام بالواجبات  3 .
اإلنسانية جتاه الالجئني الفلسطينيني، ومبا يحقق لها الريادة الكاملة في التصدي للتحديات الصحية 
املتفاقمة. لقد باتت هذه املؤسسات مترهلة حتتاج الى الشفافية واملراقبة واملتابعة، وحتتاج كذلك إلى 
أن تولي منظمة التحرير الفلس������طينية هذا القطاع الصحي االهتمام الكافي أس������وة مبؤسسات الهالل 

األحمر الفلسطيني في األراضي الفلسطينية احملتلة. 

مخيم عني احللوة من الداخل )تصوير عبد احلليم شهابي(



الدرا�سة ال�سحية

31

قراءة في نتائج اإلستطالع:
ق������ام بالدراس������ة 30 باحثاً من مختل������ف املخيمات 
والتجمعات الفلسطينية. شملت العّينة التي غطتها 
الدراس������ة 967 ش������خصاً من 12 مخيم������اً وجتمعاً 
لالجئني الفلس������طينيني في لبنان، توزعوا جغرافياً 
على النحو اآلتي: مخيم عني احللوة 23.7%، مخيم 
نهر البارد 14.3%، مخيم الرشيدية 12.2%، مخيم 
البداوي 9.5%، مخيم برج الشمالي 9.3%، مخيم 
الب������ص 6.2%، مخيم ب������رج البراجنة 6.2%، مخيم 
ش������اتيال 4.9%، مخي������م املية ومي������ة 4.1%، مخيم 
اجللي������ل 4.1%، جتّم������ع القاس������مية 2.1%، مخيم 
ضبية 1.2%، جتمع الش������بريحا 1.1%، مخيم مار 

إلياس %1.0.

التوّزع اجلغرافي ألفراد العّينة

النسبةالعدداملخيم/التجمع
12.2%118مخيم الرشدية

9.3%90مخيم برج الشمالي
6.2%60مخيم البص

2.1%20جتمع القاسمية
1.1%11جتمع الشبريحا

23.7%229مخيم عني احللوة
4.1%40مخيم املية ومية

6.2%60مخيم برج البراجنة
4.9%47مخيم شاتيال

1.0%10مخيم مار إلياس
4.1%40مخيم اجلليل

14.3%138مخيم نهر البارد
9.5%92مخيم البداوي

1.2%12ضبية
967%100.0

أطفال من جتمع الهمشري )تصوير عبد احلليم شهابي(



الواقع ال�سحي للفل�سطينيني يف خميمات وجتمعات لبنان

32

املعلومات الشخصية: 1 .
أ. اجلنس: 

في ما يتعلق بالتوزيع بحسب اجلنس، انقسم أفراد العّينة إلى 62.7% من الذكور، و37.3% من اإلناث.

 . العمر:
في ما يتعلق بتوزيع أفراد العّينة بحس������ب العمر، 
نالحظ أّن القسم األكبر من أفراد العّينة تتراوح 
أعمارهم ما بني 18-28 سنة، وقد مثلت %30.7، 
ومن ثم تلتها فئة األعمار التي تتراوح ما بني 28-
38 س������نة، وقد مثلت 20.4% م������ن أفراد العّينة، 
و17.1%  من أفراد العّينة تراوحت أعمارهم بني 
39-48 سنة. أما فئة األشخاص الذين تراوحت 
أعمارهم ما بني 49-58 سنة، فقد مثلت %10.9 

من أفراد العّينة، و7.3% هم أقل من 18 سنة.

ج. فئة الدم: 
بالنس������بة إلى فئة الدم، تبني لنا أن 31.5% من أفراد العّينة من الذكور، و31.6%  من اإلناث، يحملون فئة 

الدم A+، ما يعني أنها الفئة األكثر انتشاراً بني أفراد العّينة.

 وتبني أن 24.1% من الذكور و22.7% من اإلناث يحملون فئة الدم O–، و11.4% من الذكور، و11.6% من 
اإلناث يحملون فئة الدم B+، و5% من الذكور و3% من اإلناث يحملون فئة الدم AB+. فيما كانت نسبة الذين 
يحملون فئة O+ %4.6 من الذكور، مقابل 1.9% من اإلناث، ونس������بة الذين يحملون فئة الدم A- 3.6% من 
الذكور، مقابل 2.5% من اإلناث. وتبني أن 1.7% من الذكور يحملون فئة الدم B-، وهي النس������بة ذاتها بني 
اإلن������اث، و1.0% من الذكور يحملون فئة الدم AB- مقاب������ل 0.8% من اإلناث. فيما أفاد 17.2% من الذكور 
و23.8% من اإلناث بأنهم ال يعرفون فئة دمهم، وهذا إن دّل على شيء، فإمنا يدل على عدم وعي من ناحية 
األهل عند والدة أطفالهم ملعرفة فئة دمهم عند الوالدة، ويتحّمل املسؤولية في هذه النقطة املستشفى الذي 

متت فيه الوالدة، ويتحمل قسم الرعاية باألمومة والطفولة في األونروا جزءاً من املسؤولية.

ونود أن نش������ير هنا إلى أهمية أن تقوم مدارس األونروا بالتعاون مع قس������م الصحة بإجراء فحص س������نوي 
جلميع الطالب اجلدد ملعرفة فئات دمهم، ملا لذلك من تأثير على حياتهم الصحية في ما بعد.

أطفال من مخيم عني احللوة )تصوير عبد احلليم شهابي(
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توّزع أفراد العّينة بحسب فئة الدم بني الذكور واإلناث
النسبةالعددأنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد
+A191%31.5114%31.6305%31.5
-A22%3.69%2.531%3.2
+B69%11.443%11.9112%11.6
-B10%1.76%1.716%1.7

+AB30%5.011%3.041%4.2
-AB6%1.03%.،89%.،9
+O28%4.67%1.935%3.6
-O146%24.182%22.7228%23.6

19.6%23.8190%17.286%104ال أعرف /ال جواب
606%100.0361%100.0967%100.0

د. احلالة االجتماعية:
أظهرت الدراس������ة أّن نس������بة املتزوجني من أفراد العّينة الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة 57%، فيما بلغت 
نس������بة العازبني من أفراد العّينة من الفئة العمرية نفسها 31%. أما نسبة األرامل فهي 6%، فيما بلغت نسبة 

الطالق 2%، وبلغت نسبة اخلاطبني %4.
توّزع أفراد العّينة بحسب احلالة االجتماعية حسب األعمار

النسبة 59 وما فوق49-3958-2848-1838-28ال معلومات
النسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبة

0.1%0.5%ال معلومات
31.0%3.9%9.5%8.5%18.8%71.0%33.3%عازب/ة
4.0%2.9%3.0%9.1%خاطب/ة
56.7%68.2%68.6%87.3%74.1%18.9%66.7%متزوج/ة
6.3%24.8%14.3%3.6%1.0%0.3%أرمل/ة
1.9%3.1%4.8%0.6%2.5%0.7%مطلق/ة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0

هـ . عدد أفراد األسرة:
بالعودة إلى الدراسة، نالحظ أّن أفراد العّينة جاؤوا من أسر كبيرة العدد، بحيث إن ما نسبته 62.7% منهم 
جاؤوا من أسر تتألف من 5 أفراد أو أكثر، فيما جاء 29.8% فقط من أسر يقل عدد أفرادها عن ذلك. وبلغ 
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متوسط عدد أفراد األسرة بالنسبة إلى العّينة موضوع الدراسة 6 أفراد، أي ما نسبته %17.2.
جتدر اإلشارة إلى أن الدراسة التي أجرتها مؤسسة شاهد عن واقع األطفال الفلسطينيني في لبنان في آب 
2008 أظهرت حينها أن ما نسبته 90% من أفراد العّينة املستطلعة جاؤوا من أسر يبلغ عدد أفرادها خمسة 
أو أكثر، فيما جاء نحو 10% فقط من أُس������ر يقل عدد أفرادها عن ذلك. وبلغ متوس������ط  عدد أفراد األس������ر 

بالنسبة إلى العّينة موضوع الدراسة حينها نحو 7 أفراد )3(.
وجتدر اإلش������ارة أيضاً إلى أن املسح السكاني لالجئني الفلسطينيني في لبنان الذي أجرته مؤسسة “فافو” 
النروجية عام 2000، قّدر متوس������ط عدد أفراد العائلة الفلس������طينية ب�5.3 أفراد)2(، وهو أعلى من متوسط 
عدد أفراد األسر املقيمة في لبنان بصورة عامة، باستثناء سكان املخيمات، الذي يقدر ب5 أفراد. كذلك إّن 

عدد األسر املسجلة لدى األونروا رسمياً حتى حزيران 2008 بلغ 53746، من بينهم 2292 طفاًل.

ع أفراد العّينة بحسب عدد  أفراد األسرة توزُّ

النسبةالعددعدد أفراد األسرة
1.2%12ال معلومات

1.0022%2.3
2.0063%6.5
3.0065%6.7
4.00127%13.1
5.00135%14.0
6.00166%17.2
7.00153%15.8
8.0093%9.6
9.0059%6.1
10.0040%4.1
11.009%0.9
12.0014%1.4
13.002%0.2
14.005%0.5
15.001%0.1
22.001%0.1

967%100.0

/www.fafo.no/english )2( املصدر دراسة أجرتها مؤسسة الفافو 
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و . املهنة:
أظهرت الدراس������ة أرقاماً مقلقة بالنس������بة إلى عمالة الفلس������طينيني في لبنان، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة 
وما فوق، حيث بلغت نس������بة العاطلني من العمل 51%، فيما بلغت نس������بة العاملني بأجور موسمية 13%. أما 
نسبة الذين يعملون حلسابهم اخلاص، مثل محالت السمانة، والتجارة واملطاعم واألفران فهي 21%، ونسبة 
العاملني في األونروا بلغت وفق الدراسة 3%، والذين يعملون في مؤسسات جتارية أو شركات بلغت نسبتهم 

11%. ولم يُدِل 1% مبعلومات في هذا اخلصوص.

توّزع أفراد العّينة بحسب املهنة وعالقتها بالعمر

املجموع59 وما فوق49-3958-2848-1838-28ال معلومات النسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبة
0.6%0.8%1.0%1.0%ال معلومات

13.3%4.7%6.7%17.0%15.7%15.8%نعم، بأجر موسمي
21.1%17.8%28.6%29.7%24.9%12.8%نعم، أعمل حلسابي

3.3%1.9%4.8%7.1%2.0%نعم، موظف في األونروا
نعم،موظف في مؤسسة 

11.0%1.6%6.7%6.7%17.8%14.8%أو شركة

50.7%75.2%55.2%41.8%34.5%53.5%100.0%ال يعمل
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0

ز . املستوى التعليمي:
بالعودة إلى املستوى التعليمي ألفراد العّينة، 
جند أّن ما نسبته 29.6% من أفراد العّينة 
قد بلغوا مرحلة التعليم املتوسط، و%23.6 
بلغوا مرحلة التعليم االبتدائي، أما مرحلة 
التعليم اجلامعي فقد بلغت نسبتها %15.4، 
وما نسبته 11.1% قد بلغوا مرحلة التعليم 
الثانوي، أما ما نس������بته 7.5% فقد نالتها 
مرحلة التعليم بعد املتوسط،، وبلغت نسبة 
األميني 9.4%، ونس������بة التعليم املهني بعد 

الثانوي %3.3.

مجمع العودة  )تصوير عبد احلليم شهابي(
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توزيع أفراد العّينة بحسب املستوى التعليمي

النسبةالعدداملستوى التعليمي
0.1%1ال معلومات

9.4%91أّمي
23.6%228ابتدائي
29.6%286متوسط

7.5%72مهني بعد املتوسط
11.1%107ثانوي

3.3%32مهني بعد الثانوي
15.4%149جامعي

966%100.0

ح . مكان اإلقامة:
تشير الدراسة إلى أّن 51.1% من العّينة يعيشون في منطقة متوسطة داخل املخيم، و25.9% منهم يعيشون 
في منطقة فقيرة داخل املخيم، و8.5% منهم يعيشون في منطقة عشوائية داخل املخيم، و5.4% في منطقة 
“راقية” داخل املخيم، وما نس������بته 4.5% يعيش������ون في منطقة متوس������طة خارج املخيم، و 1.8% يعيشون في 
منطقة راقية خارج املخيم، 1.4% يعيش������ون في منطقة عش������وائية خارج املخيم، و1.3% يعيشون في منطقة 

فقيرة خارج املخيم، و 1% ال معلومات عن مكان إقامتهم.

في ما يتعلق بالعالقة القائمة بني املهنة ومكان اإلقامة ألفراد العّينة، نالحظ أّن 55%  يقطنون في منطقة 
متوسطة داخل املخيم، 50% منهم ال يعملون.

وتالها في األعداد من يعيشون في منطقة فقيرة في املخيم، بحيث بلغت نسبتهم 26%، 50% منهم عاطلون 
من العمل. وبالتالي فإن ثمة عالقة بني مكان الس������كن في املخيم والعمل، حيث إن الذين يعيشون في أماكن 

فقيرة أو متوسطة في املخيم يشكلون 81% من إجمالي أفراد العّينة. 

ويعتمد تقس������يم املخيم الى أماكن فقيرة أو متوس������طة أو راقية على التقومي النس������بي للمخيم نفسه، ال على 
مقارن������ة مع أماك������ن أخرى خارج املخيم ، ألن املخيمات تَُعّد بيئة فقيرة وتفتقر إلى املقومات الدنيا للس������كن 

الالئق.

  . سكن األسرة:
يعيش ما نسبته 65.7% من أفراد العّينة مع أسرهم في بيوت مستقلة، و14.3% يعيشون في بيوت مشتركة، 
و18% يعيش������ون في بيوت مس������تأجرة، وقد يعود ارتفاع هذه النس������بة جزئياً إلى أزمة النزوح في مخيم نهر 
البارد، التي نتجت من تدمير املخيم في احلرب التي دارت رحاها بني اجليش اللبناني وتنظيم فتح اإلسالم 

في أيار 2007، حيث بلغت نسبة أفراد عّينة نهر البارد الذين يعيشون في بيوت مستأجرة %60.9. 
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من خالل اجلدول، الحظنا أّن 635 ش������خصاً يعيش������ون في مسكن مستقل، وقد توزعوا على املخيمات على 
النحو اآلتي: 29.4%  في مخيم عني احللوة وهي النس������بة األعلى، وذلك بس������بب عدد الس������كان في املخيم، 
وحج������م العّين������ة أيضاً، و13.7% في مخيم الرش������يدية، و12.1%  في مخيم برج الش������مالي، و8% ملخيم برج 
البراجنة، و7.7% ملخيم البص ومثلها ملخيم البداوي، 5.2% مخيم املية ومية، و5% لتجمع القاسمية، و4.9 
ملخيم ش������اتيال، و4.1% ملخيم اجلليل، و3.9 ملخيم نهر البارد، و3% لتجمع الشبريحا، و1.3 مخيم ضبية، و 

1.1% ملخيم مار إلياس.

أما بالنس������بة إلى الس������كن املش������ترك، فالحظنا أن مخيم البداوي نال أعلى نس������بة من بني املخيمات، وهي 
21.0%، وتاله مخيم عني احللوة 15.9%، ونال مخيم الرش������يدية 14.5%، ومن ثم جتمع القاسمية %12.3، 
وتقل النس������بة لتصل إلى 7.2% ف������ي مخيم اجلليل،و7% في مخيم ضبية و6.5% في مخيم برج الش������مالي، 

و5.1% في مخيم املية ومية، و4.3 في مخيم البص، و3.6 مخيم نهر البارد.

معلومات عن الصحة العامة  2 .

أ . هل تدخن السجائر؟ 
عند سؤال أفراد العّينة عن التدخني، تبنّي أّن 66.9% منهم ال يدخنون 
السجائر، فيما 33.1% يدخنون السجائر. ونسبة الذين يدخنون علبة 
س������جائر واحدة يومياً 43%، وعلبة ونصف علب������ة 13%، وعلبتني %27، 

وأكثر من علبتني 8%، غير ذلك %1.

اجلدول اآلتي يبني نسبة املدخنني من مجموع افراد العّينة

النسبةالعدد

هل تدخن السجائر؟
33.1%320دائماً
66.9%647أبداً

100.0%967املجموع

)تصوير محمد اليوسف(
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اجلدول اآلتي يبني نسبة املدخنني داخل العّينة حسب كمية االستهالك

هل تدخن السجائر؟
النسبةالعدد

كم علبة تستهلك يومياً؟

8.8%28ال معلومات
43.1%138واحدة

12.8%41واحدة ونصف
26.6%85اثنتني

7.5%24أكثر من ذلك
1.3%4غير ذلك

100.0%320املجموع

وقد الحظنا أن نس������بة اإلناث املدخنات من إجمالي املدخنني أقل من الذكور، فقد بلغت نس������بة املدخنني بني 
الذكور 81%، مقابل 19% بني اإلناث. 

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذكور واإلناث من مجموع املدخنني

هل تدخن السجائر؟
النسبةالعدد

اجلنس
80.9%259ذكر
19.1%61أنثى

100.0%320املجموع

   . هل تدخن النرجيلة؟
أف������اد 78.4% من أفراد العّينة بأنه������م ال يدخنون النرجيلة، 
مقابل نس������بة 21.4% يدخنونها، و0.2% ال معلومات عنهم. 
وقد لوحظ أّن تدخني النرجيلة منتش������ر في صفوف الذكور 
أكثر منه في صفوف اإلناث، إذ بلغت نسبة مدخني النرجيلة 

81% بني الذكور، مقابل 18% بني اإلناث.

وعند س������ؤال الذين قالوا إنهم يدخن������ون النرجيلة دائماً عن 
مع������دل تدخينهم، أف������اد 31% بأنهم يدخن������ون النرجيلة مرة 
يومي������اً، و24% يدخنونه������ا أكثر م������ن مرة يومي������اً، و11% مرة 
أسبوعياً، و32% يدخنونها في املناسبات. وعلى ما يبدو، فإن 
ثمة عالقة ما بني الظروف االقتصادية وتعاطي النرجيلة أو 

)تصوير عدنان القاضي(
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التدخني في أوس������اط الفلسطينيني. فالذين ال يعملون ارتفعت نسبة التدخني بينهم، حيث وصلت إلى %34 
من بني إجمالي املدخنني، 42% من إجمالي الذين يتعاطون النرجيلة.

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يدخنون النرجيلة من مجموع أفراد العّينة

النسبةالعدد

هل تدخن النرجيلة؟
0.2%2ال معلومات

21.4%207دائماً
78.4%758أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذكور واإلناث من بني الذين يدخنون النرجيلة

املجموعهل تدخن النرجيلة؟
النسبةالعدددائمًاال معلومات النسبةالعددالنسبةالعدد

اجلنس
81.0%81.0162%162ذكر
19.0%18.038%1.036%2أنثى
100.0%99.0200%1.0198%2املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذكور واإلناث من بني الذين يدخنون النرجيلة حسب كمية االستهالك

املجموعاجلنس
أنثىذكر
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

2.0%1.54%0.53%1ال معلوماتما هو معدل االستهالك؟
31.0%5.562%25.511%51مرة يومياً

24.0%4.048%20.08%40أكثر من مرة يومياً
11.0%2.022%9.04%18مرة أسبوعياً
32.0%6.064%26.012%52في املناسبات

100.0%19.0200%81.038%162املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة املدخنني للسجائر حسب العالقة بالعمل

دائمًا؟
النسبةالعدد

املهنة

0.6%2ال معلومات
19.3%60نعم، بأجر موسمي
31.5%98نعم، أعمل حلسابي

2.9%9نعم، موظف في األونروا
11.6%36نعم، موظف في مؤسسة أو شركة

34.1%106ال يعمل
100.0%311املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة املدخنني للنرجيلة حسب العالقة بالعمل

املجموعهل تدخن النرجيلة؟
دائمًاال معلومات

النسبةالعدد
النسبةالعددالنسبةالعدد

املهنة

1.0%1.02%2ال معلومات
17.0%17.234%34نعم، بأجر موسمي
25.0%25.350%50نعم، أعمل حلسابي

0.5%0.51%1نعم، موظف في األونروا
14.0%14.128%28نعم، موظف في مؤسسة أو شركة

42.5%41.985%100.083%2ال يعمل
100.0%100.0200%100.0198%2املجموع

ج . هل تشر  الكحول؟
تشير الدراسة إلى أن ما نسبته 1.7% من أفراد العّينة يشربون الكحول، فيما أفاد 97.6% من أفراد العّينة 

بأنهم ال يشربون الكحول أبداً، و0.7% ال معلومات عنهم. 

وتشير الدراسة إلى أن نسبة من يتعاطون الكحول من الذكور دائماً تبلغ 1.3%، مقابل 0.3% من اإلناث.

وميكن من خالل هذه األرقام القول إن نس������بة من يتعاطون الكحول في املجتمع الفلس������طيني تعّد منخفضة 
بش������كل كبير، وذلك ألس������باب قد يكون من بينه������ا محافظة املجتمع الفلس������طيني على الع������ادات والتقاليد 

االجتماعية، وعلى موروثه الديني.
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اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يشربون الكحول بالنسبة إلى العّينة

النسبةالعدد

هل تشرب الكحول؟
0.7%7ال معلومات

1.7%16دائماً
97.6%944أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يشربون الكحول بالنسبة إلى العّينة حسب اجلنس

املجموعهل تشر  الكحول؟
أبدًادائمًاال معلومات

النسبةالعدد
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

اجلنس
62.7%61.0606%1.3590%0.313%3ذكر
37.3%36.6361%0.3354%0.43%4أنثى
100.0%97.6967%1.7944%7.16%7املجموع

د . هل لديك تأمني صحي؟
أظه������رت الدراس������ة أّن 11.5% فق������ط م������ن 
أف������راد العّينة لديهم تأم������ني صحي، في حني 
أن 87.7% لي������س لديه������م تأم������ني صحي، ما 
يظهرعدم االهتمام بصحة الفلسطينيني في 
لبنان من قبل املسؤولني عنها. فاألونروا هي 
مبثاب������ة وزارة الصحة لالجئني الفلس������طينني 
ف������ي لبن������ان، وعليه������ا أن تس������تخرج بطاقات 
تأم������ني لهم أو على األقل أن تنس������ق مع وزارة 
الشؤون االجتماعية. فالقوانني اللبنانية متنع 
الفلس������طيني من الدخول ف������ي نظام الضمان 
االجتماعي، م������ا يحرم األجير الفلس������طيني 
اإلف������ادة م������ن تقدمي������ات الصن������دوق الوطني 

للضمان االجتماعي، على الرغم من إلزام القانون اللبناني للمؤسس������ات بدفع رس������وم لصندوق الضمان عن 
الفلسطينيني العاملني لديها، أسوة باألجراء اللبنانيني.

أطفال من مخيم عني احللوة )تصوير عبد احلليم شهابي(
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اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يستفيدون من التأمني الصحي

النسبةالعدد

هل لديك تأمني صحي؟
0.8%8ال معلومات

11.5%111نعم
87.7%848ال

100.0%967املجموع

العمليات اجلراحية 3 .
أ . العمليات اجلراحية:

تشير الدراسة إلى أن نسبة 57.1% من أفراد العّينة لم يخضعوا لعمليات جراحية، مقابل 42.7% خضعوا 
لعمليات جراحية، وهي تعّد نسبة مرتفعة، وتعكس واقعاً صحياً صعباً، وتشير إلى غياب دور الطب الوقائي 

واملعاجلة املبكرة للمرض.

احتلت الفئة العمرية من 59 سنة وما فوق نسبة 20.6% ممن خضعوا لعمليات جراحية، وتبعتها فئة 28-18 
س������نة، بنسبة 19.9%، و19.6% لفئة 28-38 س������نة، و19.1  لفئة 39- 48 سنة، و14.3% لفئة من 58-49 
س������نة. نالحظ أنه كلما تقدم اإلنس������ان بالعمر، أصبح عرضة ألمراض حتتاج إلى عمليات جراحية للشفاء 

منها، يعود سببها إلى األمراض وذلك لضعف العناية الصحية لالجئني الفلسطينيني في لبنان.

ولوحظ تفوق نس������بة الذكور الذين خضعوا لعمليات جراحية مقارنة بنسبة اإلناث اللواتي خضعن لعمليات، 
وهي 64.9% مقابل %35.1.

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين أجروا عمليات جراحية حسب األعمار

املجموعهل أجريت عمليات جراحية؟
النسبةالعددالنعمال معلومات

.3%2.3%5.1%2ال معلوماتالعمر
7.3%8.271%6.145%50.025%1أقل من 18 سنة

30.7%38.8297%19.9214%50.082%1من 18 سنة - 28 سنة
20.4%21.0197%19.6116%81من 28 - 38 سنة
17.1%15.6165%19.186%79من 39 - 48 سنة
10.9%8.3105%14.346%59من 49 - 58 سنة
13.3%8.0129%20.644%85من 59 وما فوق

100.0%100.0967%100.0552%100.0413%2املجموع



الدرا�سة ال�سحية

43

   . نوع اجلراحة:
بالنسبة إلى نوع اجلراحة، أظهرت الدراسة أن 15% من الذين أجروا عمليات جراحية قد خضعوا جلراحة 
عظمي������ة، و12% خضعوا لعملية فتاق، فيما 9% خضعوا جلراحة التهاب الزائدة، و7% خضعوا لعملية عيون، 
6% خضعوا لعمليات مسالك بولية، و5% خضعوا لعمليات قلب مفتوح، و4% خضعوا جلراحة استئصال ورم، 
و3%  خضعوا جلراحة في املرارة، و1% خضعوا جلراحة أذن. كذلك 25% خضعوا لعمليات مختلفة. فيما لم 

يدل 13% من الذين أجروا عمليات مبعلومات عن نوع العملية.

اجلدول اآلتي يبني نوع العمليات اجلراحية

النسبة العددنوع اجلراحة
5.4%52ال معلومات

4.0%39التهاب الزائدة
5.0%48فتاق

6.3%61جراحة عظام
2.2%21قلب مفتوح

1.8%17استئصال ورم
1.3%13املرارة

2.6%25مسالك بولية
3.0%29عيون
0.6%6أذن

10.8%104غير ذلك
57.1%552ال ينطبق
967املجموع

ج .  مكان إجراء اجلراحة:
النس������بة األكبر من العّينة، وهي 49%، أجروا جراحاتهم في مستش������فيات خاصة، ثّم في مستشفيات الهالل 
األحمر الفلس������طيني ب�31%، و7% فقط في املستش������فيات املتعاقدة معها األونروا. كذلك إّن نسبة 2 % أجروا 
عملياته������م اجلراحية ف������ي عيادة طبيب، ما يدل على عدم جهوزية العي������ادات في املخيمات إلجراء عمليات 
جراحي������ة، فيما أجرى 3% العملية في مستش������فى حكومي. و7% منهم ل������م يقدموا معلومات عن مكان إجراء 

العملية، فيما توزعت النسبة الباقية على غير ذلك.
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اجلدول اآلتي يبني مكان إجراء العمليات اجلراحية

النسبة مكان إجراء العملية
7%ال معلومات

31%الهالل األحمر الفلسطيني
7%مستشفيات األونروا
3%مستشفى حكومي
49%مستشفى خاص
2%عيادة الطبيب

1%غير ذلك

د . تكلفة اجلراحة:
33% م������ن أفراد العّينة خضعوا لعمليات جراحي������ة تكلفتها أقل من 500$، فيما 15% بلغت تكلفة جراحتهم 
أكثر من 2000$، وكلتا احلالتني تش������كل عبئاً على كاهل الالجئني الذين أظهرت الدراس������ة أن ما نس������بته 

53.4% منهم ال يعملون أو يبحثون عن عمل.

اجلدول اآلتي يبني تكلفة العمليات اجلراحية

النسبة بالنسبة إلى املرضى فقط 413النسبةالعددتكلفة اجلراحة
2%.9%90ال معلومات

33%14.1%136أقل من $500
16%7.0%68من 500$ إلى $750
7%4.1%40من 750$ إلى $1000
5%2.3%22من 1000$ إلى $1500
4%1.8%17من 1500$ إلى $2000

15%7.8%200075$  وما فوق
11%5.0%48ال أعرف
57.1%552الينطبق
100.0%967املجموع

3-5هـ .  اجلهة التي دفعت تكلفة اجلراحة:
وبالعودة إلى الدراس������ة، فإّن 39% من أفراد العّينة الذين خضعوا لعملية جراحية قدمت لهم األونروا تكلفة 
اجلراح������ة، و26% أجروا اجلراحة على نفقتهم اخلاصة، و7% عل������ى نفقة الضمان الصحي، و7% على نفقة 
الفصائل، و4% مساعدات من األقارب، و3% من جمعيات خيرية، و12% لم يقدموا معلومات عن اجلهة التي 

قدمت لهم املساعدة.
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وهذه النس������ب تعكس تدني عدد املش������مولني بالضمان الصحي، وغياب املرجعية الفلسطينية الصحية التي 
تهتم باملريض الفلسطيني، وتراجع الفصائل الفلسطينية عن القيام بدورها جتاه الالجئني، وهو ما قد يكون 

ناجتاً من تفشي احملسوبية في أوساطها وأوساط اجلمعيات اخليرية واألونروا.

اجلدول اآلتي يبني اجلهة التي دفعت تكلفة العمليات اجلراحية

النسبةالعدداجلهة التي دفعت تكلفة اجلراحة
12%48ال معلومات

39%160األونروا
7%29التامني الصحي

7%29الفصائل
3%13جمعيات خيرية
26%108جيبك اخلاص

4%18مساعدات من األقارب
2%10الينطبق
55200ال أعرف
100.0%967املجموع

الدواء 4 .

هل تستخدم األدوية باستمرار؟أ . 
عند س������ؤال أفراد العّينة عن استخدامهم لألدوية، تبني أن %35.6 
منهم يتناولون األدوية باستمرار، وهي تعّد نسبة مرتفعة، و%18.9 

يتناولون األدوية أحياناً. 

هل تستخدم الدواء بانتظام؟   . 
أم������ا إذا انتقلنا إلى من يتناولون األدوية بانتظام )لألمراض املزمنة 
وبشكل دائم(، فهم ميّثلون نسبة 26.3%، أما من يتناولونها بانتظام 

أحياناً فيمّثلون 3.8%، ومن ال يتناولون األدوية بانتظام %27.9.

من خالل اجلداول نرى أن نس������بة من يعانون أمراضاً مزمنة نسبة 
كبي������رة، وذلك يعك������س واقعاً صحي������اً مريراً، وتردي������اً في األوضاع 

الصحية داخل املخيمات.

وبالعودة إلى الدراسة، جند أن ما نسبته 8.7% يتناولون األدوية دائماً لألمراض احلادة.
وبالنس������بة إلى استخدام األدوية بانتظام لعوارض مرضية أحياناً، فقد نسبتهم 30%، وهي نسبة كبيرة. أما 

من يستخدمون الدواء دائماً لعوارض مرضية فبلغت نسبتهم 27.5%، و21% ال يستخدمون الدواء.

أطفال من مخيم البداوي )تصوير م. مصطفى(
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52.7% من العّينة ال يس������تخدمون الدواء بدون س������بب، وهي نسبة جيدة نوعاً ما، وتدل على وعي نسبي في 
استخدام الدواء. 2.6% يستخدمون الدواء بانتظام وبدون سبب أحياناً، و1.7% يستخدمون الدواء بانتظام 
بدون سبب دائماً. وبالرغم من قلة النسبة، إال أن األمر يدعونا إلى التساؤل: ملاذا يتناولون األدوية بانتظام 
وبدون س������بب؟ وقد نعزو الس������بب إلى اجلهل في اس������تخدام األدوية. وتتحمل األونروا واملؤسسات الصحية 
الفلسطينية العاملة في الوسط الفلسطيني املسؤولية عن توعية الناس، والقيام بحمالت توعية على األدوية 

واستخدامها.

ج . من أين حتصل على الدواء؟
أكثري������ة الالجئني يعتمدون على األونروا في توفير الدواء بنس������بة 41.7% دائماً، و23.1% أحياناً، و%17.6 
ال يحصلون على الدواء من األونروا، وذلك ألس������باب، منها: عدم توافر األدوية لديها، أو عدم الثقة بنوعية 

األدوية التي توفرها. 

تُظهر الدراس������ة أن الغالبية تعتمد على األونروا، وهذا ما يؤك������ده تقرير أصدرته وكالة األمم املتحدة لغوث 
وتش������غيل الالجئني الفلسطينيني في الش������رق األدنى )األونروا(، “فإن الالجئني الفلسطينيني في لبنان هم 
م������ن ضمن األكثر حرمان������اً. وال يحصلون إال على ق������در محدود من اخلدمات احلكومي������ة، ويضطرون إلى 
االعتماد بصورة شبه كلية على الوكالة للحصول على خدمات أساسية في مجاالت التعليم والصحة واإلغاثة 

والشؤون االجتماعية...” )4(.

د . هل الدواء متوافر؟
 أما بالنس������بة إلى املرضى الذين يحتاجون إلى الدواء، فأظهرت الدراس������ة أن 71.3% من األدوية متوافرة 

دائماً، 16.6% من األدوية متوافرة أحياناً، و1.3% غير متوافرة أبداً.

هـ . كم تدفع ثمنًا للدواء شهريًا؟
30.4% م������ن أف������راد العّينة الذي������ن يحتاجون إلى الدواء يدفعون ش������هرياً ما ب������ني 20$ و60$ ثمناً للدواء، 
و29.3% يدفع������ون أقل من 20$، و12.1% يدفع������ون ما بني 60$-100$، و3.2% يدفعون ما بني $100-
140$، و2.1% يدفعون ثمنه ما بني 140$-180$، و0.4% ما بني 180$-220$. كل هذا في ظل وضع 
اقتصادي مأساوي، وتدنٍّ في مستوى املعيشة، وفي ظل عدم مقدرة العديدين على شراء األدوية، ما يدفعهم 
إلى االعتماد على مساعدات أقارب لهم، ومساعدات بعض فاعلي اخلير في ظّل تقاعس األونروا وتقليص 

خدماتها.

و . ما هي نتيجة استخدام تلك األدوية؟
16.1%  كانت نتيجة اس������تخدامهم األدوية جيدة جداً، و49.5% كانت جيدة، و 20.9% كانت وس������ط، فيما 

2.1% كانت نتيجة استخدامهم األدوية سيئة، و0.1 % كانت النتيجة سيئة جداً.

 )4( املصدر تقرير املفوض العام لوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى: 1 يوليو/متوز 
 UN Doc. ،13 2003 � 30 يونيو/حزيران 2004، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق الرقم

A/13/59، الفقرة 38. 
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ز . ما هي األمراض املوجودة بني أفراد أسرتك؟
تبني من خالل استطالع الرأي أّن 11.7% من أفراد العّينة 
يعاني أحد أفراد أسرتهم أمراضاً في القلب دائماً، و%3.2 

أحياناً.

و10.5% م������ن العّينة يعاني أفراد أس������رتهم أمراضاً   
عصبي������ة دائماً، و4.3% أحياناً، وهو ما قد يكون ناجتاً من 
الكبت والضغ������وط التي يتعرض لها اإلنس������ان في حياته، 

والفلسطيني بشكل خاص في مخيمه. 

8.6% من املبحوثني يعاني أحد أفراد أسرتهم أمراضاً في اجلهاز الهضمي دائماً، و7.3% أحياناً.

20.4% من املبحوثني يعاني أحد أفراد أسرتهم مرضاً في العظام، و8% أحياناً. 

إن ما نس������بته 6.5% يعاني أحد أفراد أس������رتهم دائماً مش������اكل في الغدد الصماء، و2.4% يعانونها أحياناً، 
و0.2% ال معلومات عنهم.

كذلك، إّن ما نسبته 11.9% يعاني أحد أفراد أسرتهم مشاكل في اجلهاز التنفسي دائماً، و8.1% أحياناً.

8.8% يعاني أحد أفراد أس������رتهم مش������اكل دائمة في املس������الك البولية، و7.2% أحياناً و0.2% ال معلومات 
عنهم.

كذلك، إن 28.1% يعاني أحد أفراد أسرتهم دائماً مشاكل في العيون، و12.1% أحياناً، و0.2% ال معلومات 
عنهم.

29.7% يعاني أحد أفراد أسرتهم دائماً أمراض األسنان، و17.4% أحياناً، و0.2% ال معلومات عنهم.

و18.1% يعاني أحد أفراد أسرتهم السكري دائماً، و3.6% أحياناً، و0.2% ال معلومات عنهم.

وبالنسبة إلى توزيع نسبة مرضى السكري على املخيمات، جند أن 48 شخصاً في مخيم عني احللوة يعانون 
دائماً السكري، أي ما نسبته 5% من أصل العّينة 967، وتساوى مخيما الرشيدية وبرج الشمالي بنسبة %2، 
2% ملخيم البداوي، و1%  لكل من مخيم اجلليل ومخيم نهر البارد، و1% ش������خص ملخيم ش������اتيال، و1% ملخيم 
برج البراجنة، و1% ملخيم البص، و0.5 % لكل من مخيم مار إلياس ضبية، وش������خصان لتجمع القاس������مية، 

وشخص لتجمع الشبريحا.

أما بالنس������بة إلى ارتفاع ضغط الدم، فقد أظهر املسح أن 24.0% يعاني أحد أفراد أسرتهم ارتفاع الضغط  
دائماً، وهي تعّد نسبة مرتفعة.

3% يعاني أحد أفراد أس������رتهم التالس������يميا دائماً. وإذا ما نظرنا إلى توزيع العّينة على املخيمات، جند أن 
مخيم الرش������يدية احتل العدد األكبر بعدد 10 أش������خاص، وتاله مخيم عني احللوة بعدد 7 أشخاص، ومن ثم 

)تصوير عبد احلليم شهابي(
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مخيم املية ومية والبداوي بعدد 3 لكل مخيم. وجاء مخيم برج الشمالي والبص بعدد 2 لكل مخيم، وشخص 
واح������د ملخيم برج البراجنة ونهر البارد. تُعّد هذه النس������بة بني املخيمات قليلة نوعاً ما، وذلك بس������بب وعي 

الناس ألسباب مرض التالسيميا، وبخاصة بعد إصدار قانون إلزامية فحوص الدم قبل الزواج.

كذلك تبني لنا أن 1.2% يعاني أحد أفراد أس������رتهم أمراض الس������رطان دائم������اً. وإذا نظرنا إلى توزيع هذه 
النسبة على املخيمات، الحظنا أن هناك 4 أشخاص ملخيم الرشيدية و3 أشخاص ملخيم عني احللوة يعانون 
أمراض الس������رطان دائماً، مقابل ش������خصني من مخيم شاتيال وش������خص واحد لكل من مخيم برج الشمالي 

والبداوي ونهر البارد.

وبالنس������بة إلى األمراض النفس������ية، فإن ما نسبته 1.9% يعاني أحد أفراد أس������رتهم أمراضاً نفسية دائماً، 
0.7% يعانون األمراض النفسية أحياناً.

أما األمراض األخرى، فإن 4.2% يعانيها أحد أفراد أسرتهم دائماً، و0.7% يعانونها أحياناً.

“يؤدي الكثير من األمراض النفسية إلى حدوث األمراض اجلسمية، ويعرف ذلك باألمراض النفسجسمانية. 
وتظهر هذه األمراض على عدة أنواع كاألمراض اجلس������مية الرمزية حيث تكون الش������كوى اجلس������مية رمزاً 
حلاج������ة وال يحدث فيها انفعال فيزيولوجي في اجلس������م ، بل هو انفعال وظيفي مؤقت مصطنع، ومثل هذه 
احلالة مرض الهس������تيريا الذي يش������مل أعراضاً حس������ية وحركية، ولكنها غير فيزيولوجية )أي ليس هناك 
م������رض عضوي(. والنوع اآلخر من األمراض النفسجس������مانية يش������تمل على األمراض اجلس������مية التي تثار 
وتترس������ب بس������بب العوامل النفسية، وتكون مس������بَّبة من مرض عضوي، ويش������كل العامل النفسي فيها نقطة 
االنطالق. وهذا ما يحدث مثاًل في الروماتيزم املفصلي والذبحة الصدرية أو أية حالة يبدأ فيها االرجتاف 
واخلوف والقلق والصدمة النفس������ية . كذلك تؤدي بعض االنفعاالت واخلوف والقلق إلى التأثير على بعض 
املراكز العصبية والعاطفية والهورمونية، مؤدية إلى إفراز إنزمي أو هورمون معني له الدور الكبير في ظهور 

األعراض املرضية اجلسمية” )5(.

ح . نوع املستشفى الذي أتردد إليه عند اإلصابة باملرض:
عند س������ؤال أفراد العّينة عن املستش������فى الذي يت������رددون إليه، أجاب 3.5% بأنهم يترددون إلى مستش������فى 
حكومي دائماً، بينما أفاد 5.9% بأنهم يترددون إلى املستش������فى احلكومي أحياناً، و89.2% ال يترددون أبداً 

إلى املستشفيات، و1.3% ال معلومات عنهم.

2.2% يترددون إلى مستوصف حكومي دائماً، و3.9% أحياناً، فيما 92.6% ال يترددون إليه أبداً.

وأف������اد 18.7% بأنه������م يت������رددون دائماً إلى مستش������فى غير حكوم������ي، و12.7% أحيان������اً، و67.2% ال   
يترددون، 

و24.4% يترددون إلى مستوصف خاص دائماً، و22% أحياناً، 51.8% ال يترددون أبداً.

 )5( املصدر  http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=15034  انظر  )االضطرابات 
النفسية تؤدي الى االضطرابات اجلسمية ، د. زينب سالم، جريدة الصباح(. 
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وعند س������ؤالهم عّما إذا كانوا يترددون إلى مستش������فيات الهالل األحمر الفلس������طيني، أجاب 35.8% بأنهم 
يترددون إليها دائماً، و25.6% أحياناً، فيما 37.6% ال يترددون إليها أبداً، و0.9% ال معلومات عنهم. ويعود 
الس������بب في اإلقبال على الهالل لوجوده داخل املخيم من ناحية، ومن ناحية أخرى بس������بب حتويل األونروا 
إليه. ويتمتع مرضى مؤسس������ة الش������ؤون االجتماعية لرعاية أسر الش������هداء واجلرحى مبعاملة خاصة، وهي 

مجانية املعاينات والتصوير والطوارئ.

60% م������ن أف������راد العّينة يترددون دائماً إلى عيادة األونروا، و18.8% يت������رددون إليها أحياناً، فيما 20.2% ال 
يترددون إليها أبداً. ويعود ارتفاع نس������بة التردد إلى عيادة األونروا إلى مجانيتها وقربها من الالجئني داخل 

املخيم.

اجلدول اآلتي يبني نسبة املرضى من أفراد العّينة الذين يترددون إلى مستشفى حكومي

النسبةالعدد

أتردد إلى مستشفى حكومي
12.5%13ال معلومات

32.7%34دائماً
54.8%57أحياناً

100.0%104املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة املرضى من أفراد العّينة الذين يترددون إلى مستشفى خاص غير حكومي

النسبةالعدد

أتردد إلى مستشفى خاص غير 
حكومي

4.1%13ال معلومات
57.1%181دائماً
38.8%123أحياناً

100.0%317املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة املرضى من أفراد العّينة الذين يترددون إلى الهالل األحمر الفلسطيني

النسبةالعدد

أتردد إلى الهالل األحمر 
الفلسطيني

1.5%9ال معلومات
57.4%346دائماً
41.1%248أحياناً

100.0%603املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة املرضى من أفراد العّينة الذين يترددون إلى عيادات األونروا

النسبةالعدد

أتردد إلى عيادات األونروا
1.3%10ال معلومات

75.1%580دائماً
23.6%182أحياناً

100.0%772املجموع

  . أسلو  املعاينة:
عند س������ؤال أفراد العّينة عن رأيهم في أس������لوب املعاين������ة، أفاد 39.5% بأّنه جيد، فيم������ا 35.5% قالوا إنه 

متوسط، و11.4% قالوا إنه جيد جداً، و7% وصفوه بالسيئ، و3.5% وصفوه بأنه سيئ جداً.

ي . فترة االنتظار للدخول عند الطبيب: 
30% م������ن املبحوثني ينتظرون مدة 15 دقيقة للدخول إل������ى الطبيب، و26.6% ينتظرون مدة 30 د، و%14.2 
ينتظرون 60 د، فيما 12.7% يدخلون بس������رعة، و11.8% ينتظرون أكثر من 60 د. وهذه نسبة مقلقة، إذ إّن 

من املمكن أن يكون أحدهم بحاجة إلى نقل فوري للمستشفى، ولكن عليه االنتظار.

ق . كم يتقاضى منك الطبيب لقاء املعاينة؟
أف������اد 29.1% م������ن العّينة بأّن ثمن املعاين������ة 10 آالف ل.ل، و15.6% يتقاضى منه������م الطبيب 30 ألف ل.ل، 
و11.1%  يتقاض������ى منه������م الطبيب 20 ألف ل.ل، و8% يتقاضى منه������م 50 ألف ل.ل، و6.8% يتقاضى منهم 
الطبيب 40 ألف ل.ل، و22.1% يتقاضى منهم الطبيب غير ذلك. ولعل ارتفاع ثمن املعاينة يحول دون زيارة 

املرضى ألطباء مختصني.

ل . تقوميك خلدمات األونروا:
الحظنا أن 38.5% من أفراد العّينة قّوموا خدمات االستش������فاء في األونروا بالوس������ط، و23.4% بالس������يئة، 
و18.1% باجليدة، و11% بالسيئة جداً، و6.8% لم يعطوا أي تقومي، و1.7% وصفوها باجليدة جداً، ما يعني 
أن نسبة من أعطوها تقومياً سلبياً )سيئة أو سيئة جداً( بلغت 34.4%، وهي نسبة عالية تدق ناقوس اخلطر 

جتاه نوعية وجودة خدمات األونروا الطبية واملستشفيات املتعاقدة معها.

كذلك قّوم 42.8% من أفراد العّينة كفاءة األطباء في عيادة األونروا بالوسط،، و19.8% باجليدة، و%18.9 
وصفوها بالس������يئة، و8.3% بالسيئة جداً، و7.5%  قالوا إنهم ال يعرفون، و5.5% ال معلومات عنهم، و%2.2 
وصفوها باجليدة. وجتدر اإلشارة إلى أن أحد العوامل التي قد تؤثر على درجة تقومي األطباء كثرة املرضى 
الذين يحضرون إلى العيادة يومياً، والذين قد يتعدون 100 مريض يومياً، وعدد األطباء غير كاٍف ليستوعب 

هذه األعداد من املرضى.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن منظمة ال�”WHO” تنّص على ضرورة وجود طبيب لكل ألف نسمة، وإلى أّن من 
حقوق املريض في املراكز الصحية التابعة لألونروا، بحسب ما تنص عليه اللوحات اإلعالنية في عياداتها، 
“أن يتلق������ى رعاية طبية جيدة، مبا في ذلك الفحص الطبي املناس������ب ف������ي بيئة صحية نظيفة وآمنة في فترة 
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زمنية مناس������بة” )6(، وعدم وجود عدد كاٍف من األطباء يتعارض مع توفير العالج خالل فترة زمنية مناسبة. 
لم تتوافر أرقام عن معدالت زيارة املرضى الى العيادات اللبنانية، لكن ما مت احلصول عليه من قسم الصحة 
في وكالة األونروا يظهر متاماً أن معدل زيارة املرضى الفلس������طينيني الى عيادات األونروا مرتفع جداً، وال 

يتالقى مع املعيار الدولي السابق الذكر.

وبالنس������بة إل������ى تقومي تعامل األطباء مع املرضى في عيادات األون������روا، أعطى 38% من أفراد العّينة تقومياً 
متوس������طاً، و25% تقومياً جيداً، و15.4% تقومياً سيئاً، و9.1% تقومياً سيئاً جداً، و7.2% ال يعرفون، %0.7 

ال معلومات عنهم، و3.8% أعطوا تقومياً جيداً جداً. 
عند س������ؤال أفراد العّينة عن كفاءة ممرضي األونروا وممرضاتها، أفاد 41.5% منهم بأنها وسط، و%24.1 
وصفوه������ا باجليدة، و13.9% بالس������يئة، و9.5% ال يعرفون، 0.8% ال معلومات عنه������م، و3% منهم وصفوها 

باجليدة جداً.
كذل������ك قّوم أفراد العّينة طريق������ة تعامل ممرضي وممرضات عيادات األونروا فوصفها 37.3% بالوس������ط، 
و25.4% باجليدة، و15.3% بالسيئة، و9% ال يعرفون، و8.5% بالسيئة جداً، و 3.6% باجليدة جداً، و%0.8 

ال معلومات عنهم.

م . تقوميك خلدمات الهالل األحمر الفلسطيني:
عند س������ؤال العّينة عن تقومي االستش������فاء املقّدم من قبل الهالل األحمر الفلس������طيني، أفاد 38% منهم بأنه 
وس������ط، و21.5% بأنه جيد، و 18.6% ال يعرفون، و12.2% وصفوه بالس������يئ، و6% بالس������يئ جداً، و%2.4 

باجليد جداً، و1.3% ال معلومات عنهم.
ويعود تدني تقومي مس������توى خدمات الهالل األحمر الفلس������طيني إلى تراجع مستواه بسبب عدم االهتمام به 
وتطويره، ما ينعكس سلباً على واقع الالجئ الفلسطيني 

وعلى صحته.
وف������ي تقومي أف������راد العّينة لكفاءة األطب������اء في الهالل 
األحمر الفلسطيني، أفاد 37.1% بأنها وسط، و%24.7 
بأنه������ا جيدة، و18.8% ال يعرف������ون، و10.1% وصفوها 
بالس������يئة، و4.3% بالسيئة جداً، و3.5% باجليدة جداً، 

و1.3% ال معلومات عنهم.
وعند س������ؤال أف������راد العّينة عن طريق������ة تعامل أطباء 
اله������الل األحمر معه������م، وصفها 33% منهم بالوس������ط، 
و%10.8  يعرف������ون،  ال  و%18.4  باجلي������دة،  و%26.4 
بالسيئة ،5.4% بالس������يئة جداً، و4.3% باجليدة جداً، 

و1.3% ال معلومات عنهم.

 وق������د ّقّوم 37.7% م������ن العّينة كفاءة ممرضي الهالل وممرضاته بالوس������ط، و21.8% باجليدة، و18.6% ال 
يعرفون، و10.9% بالسيئة، و5.8% بالسيئة جداً، و3.9% باجليدة جداً، و1.2% ال معلومات عنهم.

 )6( املصدر جريدة السفير، عدد 11233، تاريخ: 2009/2/28 )انظر: املرضى الفلسطينيون باتوا يتسولون لدفع نفقات 
عالجهم(. 

مستشفى متنقل - نهر البارد )تصوير م. مصطفى(
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مياه الشفة:. 5
أ . مصادر مياه الشفة:

بحس������ب الدراس������ة، أفاد 58% من أفراد العّينة بأّن مصدر مياه الشفة عندهم هو من خزان املاء في املخيم 
الذي تديره األونروا.  فيما أفاد 26% منهم بأّن مصدر مياه الشفة هو من مياه مكررة من محاّل تكرير املياه، 
س������واء في املخيم أو خارجه. ووصلت نسبة الذين يش������ترون مياه الشرب من التعاونيات 4%. أما مياه النبع، 
فقد وصلت إلى 8%، فيما بلغت نس������بة الذين يحصلون على املياه من مصادر متعددة 2%، ولم يُدِل 1% بأية 

معلومات بهذا اخلصوص.

توّزع أفراد العّينة بحسب مصادر مياه الشفة
مصدر مياه الشفةالعددالنسبة
مصدر مياه الشفة: من خزان املاء في املخيم58.32564
رة من محل تكرير املياه26.37255 مصدر مياه الشفة: من مياه مكرَّ
مصدراملياه: شراء من التعاونية4.1440
مصدر املياه: من نبع8.1779
مصادر املياه غير ذلك1.7617
ال معلومات1.2412
املجموع100967

   . هل تغّير غالونات املياه دوريًا؟
أف������اد 62% من العّين������ة بأّنهم يغّيرون غالونات املياه دائماً، و21% يغيرونها أحياناً، و13.7% ال يغيرونها أبداً، 

و3.3% ال معلومات عنهم.
ج . متى تستبدلها؟

عند سؤال أفراد العّينة عن موعد تغيير غالونات املياه، أفاد 31.5% بأنهم يغيرون الغالونات من دون حتديد 
امل������دة، و27.4% يغيرونها كل 3 أش������هر، و15.8% ال معلومات عنهم، و13.7% أف������ادوا بأنه ال ينطبق، وعلى 

األغلب أنهم ال يستخدمون الغالونات، 5.8% يغيرونها كل 6 أشهر وكل سنة.
د . ما هي حالة الغالونات التي تستخدمها حاليًا؟

أف������اد 72% من العّينة بأّن الغالونات التي يس������تخدمونها جيدة، مقاب������ل 20.7% قالوا إنها قدمية، و7.3% ال 
معلومات عنهم.

هـ . كيف تصل املياه إلى املنزل؟
عن������د س������ؤال العّينة عن نوعية األنابيب التي  تصل املياه من خاللها إل������ى املنزل، أفاد 53% بأنها تصل عبر 
أنابيب معدنية، و32.8 بوس������اطة أنابيب بالستيكية، و12.5% تصلهم بواسطة االثنتني، و0.9% ال معلومات 

عنهم.
وعلى الرغم من أن األونروا “توفر خدمات الصحة البيئية الضرورية في معسكرات الالجئني، مبا في ذلك 
التخلص من مياه املجاري وإدارة مياه العواصف وتوفير مياه الشرب اآلمنة لالستخدام املنزلي وجمع القمامة 
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والتخلص منها والس������يطرة على انتش������ار احلش������رات 
والقوارض، بيد أّن الكثير من املخيمات ما زالت تعاني 
ظروف الصحة البيئية الرديئة، وما زالت هناك حاجة 

إلى املزيد من العمل في هذه الناحية”. )7(

و . ما هو عمر خّزان املاء اخلاص مبنزلك؟
53.4% م������ن أف������راد العّين������ة أجابوا بأن خ������زان املياه 
اخلاص مبنزلهم جدي������د، و45.5% أفادوا بأنه قدمي، 

و1.1% ال معلومات عنهم.

متفرقات: 6 .
7أ .  هل يدخل نور الشمس إلى املنزل؟

67.7% أجاب������وا ب������أّن نور الش������مس يدخل إلى منازلهم، مقاب������ل 31.7% أجابوا بأن������ه ال يدخلها، و0.5% ال 
معلومات عنهم. ونسبة الذين ال يدخل منازلهم نور الشمس مرتفعة، األمر الذي يسبب العديد من األمراض 

اجللدية والتنفسية وامراض العظام.

توزيع أفراد العّينة بحسب املنازل التي يدخلها نور الشمس

النسبةالعدد

هل يدخل نور الشمس إلى املنزل؟
0.5%5ال معلومات

67.7%655نعم
31.7%307ال

100.0%967املجموع

7-2   .  تبقى املهمالت في املنزل ملدة:
بالنس������بة إلى مدة بقاء املهمالت في البيت، أجاب 94.5% من أفراد العّينة بأنها تبقى يوماً واحداً، و%4.3 

بأنها تبقى أكثر من ذلك، و1.1% ال معلومات عنهم.

وجتدر اإلشارة إلى أن األونروا “نفذت في السنوات األخيرة مشاريع كبيرة مبوجب برنامج تنفيذ السالم 
لتركيب شبكات املجاري والصرف الصحي واملياه في املخيمات، ومكننة عملية جمع الفضالت الصلبة 

والتخلص منها، وال سيما في لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة”)7(.

ج . هل يوجد في املنزل حقيبة إسعافات أولية؟
عند س������ؤال العّينة إذا كان لديهم حقيبة إس������عافات أولية في املنزل، أفاد 81.7% بال، و17.9% بنعم. وهذه 

النسب تعني قلّة إمكانية تعامل الناس مع احلوادث اليومية البسيطة في املنزل.

http://www.un.org/unrwa/arabic/Programmes/Hel_envi.htm  7( املصدر( 
 

ترميم إحدى منازل نهر البارد )تصوير م. مصطفى(
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د . هل تعرف كيفية التعامل مع اجلروح؟
أف������اد 34.7% من أف������راد العّينة بأنهم ال يعرفون كيف يتعاملون مع اجل������روح، فيما 30.8% يعرفون التعامل 
معه������ا على نحو متوس������ط، 23.6% منهم يتعاملون معها جيداً، و6.2% يتعامل������ون معها جيداً جداً، 0.3% ال 

معلومات عنهم.
وأظهرت العّينة أّن 54.7% ال يعرفون التعامل مع احلروق، و24.9% يعرفون التعامل معها على نحو متوسط، 
و13.9% يعرفون التعامل معها جيداً، و6.2% يعرفون التعامل معها جيداً جداً، و 0.3% ال معلومات عنهم.

وأظهرت الدراسة أّن 80.6% ال يعرفون التعامل مع الكسور، و9.2% يعرفون التعامل معها على نحومتوسط، 
و6% يتعاملون معها جيداً، 3.8% يعرفون التعامل معها جيداً جداً، 0.4% ال معلومات عنهم.

81% م������ن العّينة ال يعرفون التعامل مع حاالت االختناق، و9.4% يتعاملون معها على نحو متوس������ط، و%5.4 
يتعاملون معها جيداً، و 3.9% يتعاملون معها جيداً جداً، و0.3 % ال معلومات عنهم.

أظهرت العّينة أن 87.2% ال يعرفون التعامل مع سموم األفاعي، 5.9% يعرفون التعامل على نحو متوسط، 
فيما  4.3% يتعاملون معها جيداً، و2.3% يتعاملون معها جيداً جداً، و0.3% ال معلومات عنهم. 

هذه النسبة العالية من عدم كيفية التعامل مع احلاالت الطارئة كاالختناق وغيرها، تظهر ضعف املؤسسات 
الصحية في توصيل املعلومات الصحية وقصورها عن القيام بدورات إسعافات أولية، لتدريب قدر كبير من 

أبناء املخيم كي يعرفوا كيفية التعامل مع أي طارئ.

هـ . هل حتصل على وجبة غذاء متنوعة؟
72.6% م������ن العّين������ة يحصلون دائماً على وجبة غ������ذاء متنوعة، و21.9% يحصلون عليه������ا أحياناً، 4.3% ال 

v.يحصلون على وجبة غذاء متنوعة، و 1.1 % ال معلومات عنهم

و . تشمل الوجبة على:
80% م������ن العّينة تش������مل وجباتهم النش������ويات دائم������اً، و16.3% أحياناً، و2.8% ال تش������ملها أبداً، و0.8% ال 

معلومات عنهم.
و56.5% م������ن أف������راد العّين������ة تش������مل   
وجباتهم اللح������وم دائم������اً، و38.9% أحياناً، 
و 3.7% ال تش������مل وجباته������م اللح������وم أبداً، 

و0.9% ال معلومات عنهم.
و78.1% منهم تش������تمل وجباته������م الغذائية 
عل������ى اخلض������ار دائم������اً، و18.9%  أحياناً، 
2.2% ال تشتمل أبداً على اخلضار، و%0.8 

ال معلومات عنهم.

69.9% م������ن أفراد العّينة تش������تمل وجباتهم 
الغذائي������ة عل������ى الفاكه������ة دائم������اً، و%26.5 
أحياناً، و2.8% ال تش������ملها أبداً، و0.8% ال 

معلومات عنهم.

أطفال من إحدى املخيمات ) تصوير عبداحلليم شهابي(
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اجلداول النهائية لالستمارة الصحية

اجلدول اآلتي يبني التوزيع اجلغرافي ألفراد العّينة 

النسبةالعدداملخيم/التجمع
12.2%118مخيم الرشدية

9.3%90مخيم برج الشمالي
6.2%60مخيم البص

2.1%20جتمع القاسمية
1.1%11جتمع الشبريحا

23.7%229مخيم عني احللوة
4.1%40مخيم املية ومية

6.2%60مخيم برج البراجنة
4.9%47مخيم شاتيال

1.0%10مخيم مار إلياس
4.1%40مخيم اجلليل

14.3%138مخيم نهر البارد
9.5%92مخيم البداوي

1.2%12ضبية
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يستفيدون من التأمني الصحي

النسبةالعدد
0.8%8المعلوماتهل لديك تأمني صحي؟

11.5%111نعم
87.7%848ال

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين أجروا عمليات جراحية

النسبةالعدد
0.2%2ال معلوماتهل أجريت عمليات جراحية؟

42.7%413نعم 
57.1%552ال 

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني مكان إجراء العملية اجلراحية

النسبةالعدد
2.9%28ال  معلوماتمكان إجراء اجلراحة

13.2%128الهالل األحمر الفلسطيني
3.0%29مستشفيات األونروا
1.4%14مستشفى حكومي
21.0%203مستشفى خاص
0.7%7عيادة الطبيب

0.6%6غير ذلك
57.1%552ال ينطبق

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني اجلهة التي دفعت تكلفة العملية اجلراحية
النسبةالعدد

5.0%48ال معلوماتاجلهة التي دفعت تكلفة اجلراحة
16.5%160األونروا

3.0%29التأمني الصحي
3.0%29الفصائل

1.3%13جمعيات خيرية
11.2%108جيبك اخلاص

1.9%18مساعدات من األقارب
57.1%552ال ينطبق
1.0%10ال أعرف

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يحصلون على الدواء من األونروا

النسبةالعدد
0.5%5ال معلوماتأحصل على الدواء من األونروا

41.7%403دائماً
23.1%223أحياناً
17.6%170أبداً

17.2%166ال ينطبق
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يحصلون على الدواء  

على نفقتهم اخلاصة

النسبةالعدد
0.3%3ال معلوماتأحصل على الدواء بالشراء من الصيدلية

59.4%574دائماً
22.3%216أحياناً
6.1%59أبداً

11.9%115ال ينطبق
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص املرضى 
الذين يتوجهون إلى الهالل األحمر الفلسطيني

النسبةالعدد
0.9%9ال معلوماتأتردد إلى الهالل األحمر الفلسطيني

35.8%346دائماً
25.6%248أحياناً
37.6%364أبداً

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص املرضى الذين يتوجهون إلى عيادات األونروا

النسبةالعدد

أتردد إلى عيادات األونروا

1.0%10ال معلومات
60.0%580دائماً
18.8%182أحياناً
20.2%195أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة تقومي االستشفاء املقدم من قبل األونروا
النسبةالعدد

0.6%6ال معلوماتتقومي االستشفاء املقدم من قبل األونروا
1.7%16جيدة جداً

18.1%175جيدة
38.5%372وسط
23.4%226سيئة

11.0%106سيئة جداً
6.8%66ال اعرف

100.0%967املجموع

النسبةالعدد

مصدر مياه الشفة من محل تكرير املياه

0.5%5ال معلومات
41.9%405دائماً
10.0%97أحياناً
47.6%460أبداً

100.0%967املجموع

النسبةالعدد

هل في املنزل حقيبة إسعافات أّولية؟
0.4%4ال معلومات

17.9%173نعم
81.7%790ال

100.0%967املجموع
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املجموعهل تدخن السجائر؟
أحيانًادائمًا

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
80.9%69.0259%83.640%219ذكراجلنس

19.1%31.061%16.418%43أنثى
100.0%100.0320%100.058%262املجموع

املجموعاجلنس
النسبةالعددأنثىذكر النسبةالعددالنسبةالعدد

هل تدخن السجائر؟
27.1%11.9262%36.143%219دائماً
6.0%5.058%6.618%40أحياناً
66.9%83.1647%57.3300%347أبداً

100.0%100.0967%100.0361%606املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يجيدون التعامل مع حاالت اجلروح
النسبةالعدد

هل تعرف كيف تتعامل مع اجلروح؟

0.3%3ال معلومات
10.5%102جيد جداً

23.6%228جيد
30.8%298وسط

34.7%336ال أعرف
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يجيدون التعامل مع حاالت احلروق

النسبةالعدد

هل تعرف كيف تتعامل مع احلروق؟

0.3%3ال معلومات
6.2%60جيد جداً

13.9%134جيد
24.9%241وسط

54.7%529ال أعرف
100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يجيدون التعامل مع حاالت الكسور

النسبةالعدد

هل تعرف كيف تتعامل مع الكسور؟

0.4%4ال معلومات
3.8%37جيد جداً

6.0%58جيد
9.2%89وسط

80.6%779ال أعرف
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يجيدون التعامل مع حاالت االختناق
النسبةالعدد

هل تعرف كيف تتعامل مع االختناق؟

0.3%3ال معلومات
3.9%38جيد جداً

5.4%52جيد
9.4%91وسط

81.0%783ال أعرف
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يجيدون التعامل مع سموم األفاعي
النسبةالعدد

هل تعرف كيف تتعامل مع سموم األفاعي؟

0.3%3ال معلومات
2.3%22جيد جداً

4.3%42جيد
5.9%57وسط

87.2%843ال أعرف
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذكور واإلناث ألفراد العّينة
النسبةالعدد

62.7%606ذكراجلنس
37.3%361أنثى

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة األعمار ألفراد العّينة

النسبةالعدد

العمر

0.3%3ال معلومات
7.3%71أقل من 18 سنة

30.7%297من 18 سنة - 28 سنة
20.4%197من 28 - 38 سنة
17.1%165من 39 - 48 سنة
10.9%105من 49 - 58 سنة
13.3%129من 59 وما فوق

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني فئة الدم املتوافرة لدى املجموعة املستهدفة

املجموعاجلنس
النسبةالعددأنثىذكر
النسبةالعددالنسبةالعدد

A191%31.5114%31.6305%31.5+فئة الدم
-A22%3.69%2.531%3.2
+B69%11.443%11.9112%11.6
-B10%1.76%1.716%1.7

+AB30%5.011%3.041%4.2
-AB6%1.03%0.89%0.9
+O28%4.67%1.935%3.6
-O146%24.182%22.7228%23.6

19.6%23.8190%17.286%104ال أعرف /ال جواب
100.0%100.0967%100.0361%606املجموع
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اجلدول اآلتي يبني احلالة االجتماعية حسب األعمار
العمر )سنوات(

ال 
 59 وما 49-3958-2848-1838-28معلومات

املجموعفوق
النسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبة

احلالة 
االجتماعية

0.1%.5%ال معلومات
31.0%3.9%9.5%8.5%18.8%71.0%33.3%عازب/ة
4.0%2.9%3.0%9.1%خاطب/ة
56.7%68.2%68.6%87.3%74.1%18.9%66.7%متزوج/ة
6.3%24.8%14.3%3.6%1.0%36%أرمل/ة
1.9%3.1%4.8%0.6%2.5%0.7%مطلق/ة

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

اجلدول اآلتي يبني عدد أفراد األسرة 

النسبةالعددعدد أفراد األسرة
1.2%12ال معلومات

1.0022%2.3
2.0063%6.5
3.0065%6.7
4.00127%13.1
5.00135%14.0
6.00166%17.2
7.00153%15.8
8.0093%9.6
9.0059%6.1
10.0040%4.1
11.009%0.9
12.0014%1.4
13.002%0.2
14.005%0.5
15.001%0.1
22.001%0.1
100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نوع املهنة ألفراد العّينة حسب العمر)%(

املجموع59 وما فوق49-3958-2848-1838-28ال معلومات
النسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبةنوع املهنة
0.6%0.8%1.0%1.0%ال معلومات

13.3%4.7%6.7%17.0%15.7%15.8%نعم، بأجر موسمي
21.1%17.8%28.6%29.7%24.9%12.8%نعم، أعمل حلسابي

3.3%1.9%4.8%7.1%2.0%نعم، موظف في األونروا
11.0%1.6%6.7%6.7%17.8%14.8%نعم،موظف في مؤسسة/ شركة

50.7%75.2%55.2%41.8%34.5%53.5%100.0%ال يعمل
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

اجلدول اآلتي يبني نوع املهنة ألفراد العّينة حسب العمر )األعداد(

املجموع59 وما فوق49-3958-2848-1838-28ال معلومات العددالعددالعددالعددالعددالعدد

املهنة

3115ال معلومات
47312876119نعم، بأجر موسمي
3849493023189نعم، أعمل حلسابي

6148230نعم، موظف في األونروا
4435117299نعم،موظف في مؤسسة/شركة

315968695897454ال يعمل
3297197165105129896املجموع

اجلدول اآلتي يبني املستوى التعليمي ألفراد العّينة

النسبةالعدد

املستوى التعليمي

0.1%1ال معلومات
9.4%91أُمّي

23.6%228ابتدائي
29.6%286متوسط

7.5%72مهني بعد املتوسط
11.1%107ثانوي

3.3%32مهني بعد الثانوي
15.4%149جامعي

100.0%966املجموع
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اجلدول اآلتي يبني مكان وطبيعة اإلقامة  لألسرة داخل املخيم أو خارجه 
النسبةالعدد

مكان اإلقامة

0.1%1ال معلومات
5.4%52منطقة راقية داخل املخيم

51.1%494منطقة متوسطة داخل املخيم
25.9%250منطقة فقيرة داخل املخيم

8.5%82منطقة عشوائية داخل املخيم
1.8%17منطقة راقية خارج املخيم

4.5%43منطقة متوسطة خارج املخيم
1.3%13منطقة فقيرة خارج املخيم

1.4%14منطقة عشوائية خارج املخيم
Total966%100.0

اجلدول اآلتي يبني مكان وطبيعة اإلقامة  لألسرة 
داخل املخيم أو خارجه حسب املهنة لر  األسرة

املجموعاملهنة

ال  
معلومات

نعم، باجر 
موسمي

نعم، أعمل 
حلسابي

نعم، موظف 
في األونروا

نعم،موظف في 
ال يعملمؤسسة أو شركة

 مكان اإلقامة داخل املخيم 
النسبة النسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبةأو خارجه
0.1%0.2%     ال معلومات

4.8%5.3%5.1%6.7%4.2%3.4%  منطقة راقية داخل املخيم
 منطقة متوسطة داخل 

51.4%51.4%61.6%46.7%46.0%51.3%80.0%املخيم

25.9%24.3%13.1%16.7%32.3%35.3%20.0% منطقة فقيرة داخل املخيم
 منطقة عشوائية داخل 

8.6%10.4%8.1%20.0%5.3%5.0% املخيم

1.8%1.3%1.0%3.3%3.2%1.7%  منطقة راقية خارج املخيم
 منطقة متوسطة خارج 

4.5%4.6%5.1%6.7%4.8%2.5% املخيم

1.5%0.9%2.0% 3.2%0.8%  منطقة فقيرة خارج املخيم
 منطقة عشوائية خارج 

1.5%1.5%4.0% 1.1%  املخيم

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نوع السكن لدى األسرة

النسبةالعدد

سكن األسرة

2.1%20ال معلومات
65.7%635سكن مستقل
14.3%138سكن مشترك
18.0%174شقة باإليجار

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نوع السكن لدى األسرة حسب املخيمات

سكن األسرة
املجموعشقة باإليجارسكن مشتركسكن مستقلال معلومات

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدداملخيم
12.2%5.2118%14.59%13.720%10.087%2الرشيدية

9.3%1.190%6.52%12.19%10.077%2برج الشمالي
6.2%2.360%4.34%7.76%5.049%1البص

2.1%12.320%0.517%3القاسمية
1.1%6.511%0.39%2شبريحا

23.7%6.9229%15.912%29.422%40.0187%8عني احللوة
4.1%5.140%5.27%33املية ومية

6.2%2.960%2.25%8.03%5.051%1برج البراجنة
4.9%8.047%4.914%10.031%2شاتيال

1.0%0.610%1.11%10.07%2مار إلياس
4.1%2.340%7.24%4.110%26اجلليل

14.3%60.9138%3.6106%3.95%10.025%2نهر البارد
9.5%8.092%21.014%7.729%49البداوي
1.2%1.712%0.73%1.31%8ضبية
100.0%100.0967%100.0174%100.0138%100.0635%20املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة املدخنني من مجموع أفراد العّينة

النسبةالعدد

هل تدخن السجائر؟
33.1%320دائماً
66.9%647أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة املدخنني داخل العّينة حسب كمية االستهالك

هل تدخن السجائر؟
النسبةالعدد

كم علبة تستهلك يومياً؟

8.8%28ال معلومات
43.1%138واحدة

12.8%41واحدة ونصف
26.6%85اثنتني

7.5%24أكثر من ذلك
1.3%4غير ذلك

100.0%320املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذكور واإلناث من مجموع املدخنني

هل تدخن السجائر؟
النسبةالعدداجلنس

80.9%259ذكر
19.1%61أنثى
100.0%320املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يدخنون النرجيلة من مجموع أفراد العّينة

النسبةالعددهل تدخن النرجيلة؟
0.2%2ال معلومات

21.4%207دائماً
78.4%758أبداً

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة الذكور واإلناث من بني الذين يدخنون النرجيلة

املجموعهل تدخن النرجيلة؟
دائمًاال معلومات

النسبة العدد
النسبةالعددالنسبةالعدد

اجلنس
81.0%81.0162%162ذكر
19.0%18.038%1.036%2أنثى
100.0%99.0200%1.0198%2املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذكور واإلناث من بني الذين يدخنون النرجيلة حسب كمية االستهالك

املجموعاجلنس
أنثىذكر
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

2.0%1.54%0.53%1ال معلوماتما هو معدل االستهالك؟
31.0%5.562%25.511%51مرة يومياً

24.0%4.048%20.08%40أكثر من مرة يومياً
11.0%2.022%9.04%18مرة أسبوعياً
32.0%6.064%26.012%52في املناسبات

100.0%19.0200%81.038%162املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة املدخنني للسجائر حسب العالقة بالعمل

املجموعهل تدخن السجائر؟
دائمًا

النسبةالعدد
النسبةالعدد

املهنة

0.6%0.62%2ال معلومات
19.3%19.360%60نعم، بأجر موسمي
31.5%31.598%98نعم، أعمل حلسابي

2.9%2.99%9نعم، موظف في األونروا
11.6%11.636%36نعم، موظف في مؤسسة أو شركة

34.1%34.1106%106ال يعمل
100.0%100.0311%311املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة املدخنني للنرجيلة حسب العالقة بالعمل

املجموعهل تدخن النرجيلة؟
دائمًاال معلومات

النسبةالعدد
النسبةالعددالنسبةالعدد

املهنة

1.0%1.02%2ال معلومات
17.0%17.234%34نعم، بأجر موسمي
25.0%25.350%50نعم، أعمل حلسابي

0.5%0.51%1نعم، موظف في األونروا
14.0%14.128%28نعم، موظف في مؤسسة أو شركة

42.5%41.985%100.083%2ال يعمل
100.0%100.0200%100.0198%2املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يشربون الكحول بالنسبة إلى العّينة

النسبةالعدد

هل تشرب الكحول؟
0.7%7ال معلومات

1.7%16دائماً
97.6%944أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يشربون الكحول بالنسبة إلى العّينة حسب اجلنس

املجموعهل تشر  الكحول؟
أبدًادائمًاال معلومات

النسبةالعدد
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

اجلنس
62.7%61.0606%1.3590%0.313%3ذكر
37.3%36.6361%0.3354%0.43%4أنثى
100.0%97.6967%1.7944%0.716%7املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين أجروا عمليات جراحية حسب األعمار

املجموعهل أجريت عمليات جراحية؟
النسبةالعددالنعمال معلومات

0.3%2.3%0.51%2ال معلوماتالعمر
7.3%8.271%6.145%50.025%1أقل من 18 سنة

30.7%38.8297%19.9214%50.082%1من 18 سنة - 28 سنة
20.4%21.0197%19.6116%81من 28 - 38 سنة
17.1%15.6165%19.186%79من 39 - 48 سنة
10.9%8.3105%14.346%59من 49 - 58 سنة
13.3%8.0129%20.644%85من 59 وما فوق

100.0%100.0967%100.0552%100.0413%2املجموع

اجلدول اآلتي يبني نوع العمليات اجلراحية  

النسبة العددنوع اجلراحة
5.4%52ال معلومات

4.0%39التهاب الزائدة
5.0%48فتاق

6.3%61جراحة عظام
2.2%21قلب مفتوح

1.8%17استئصال ورم
1.3%13املرارة

2.6%25مسالك بولية
3.0%29عيون
0.6%6أذن

10.8%104غير ذلك
57.1%552ال ينطبق
967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني مكان إجراء العمليات اجلراحية

النسبة مكان إجراء العملية
7%ال معلومات

31%الهالل األحمر الفلسطيني
7%مستشفيات األونروا
3%مستشفى حكومي
49%مستشفى خاص
2%عيادة الطبيب

1%غير ذلك

اجلدول اآلتي يبني تكلفة العمليات اجلراحية

النسبة بالنسبة إلى املرضى فقط 413النسبةالعددتكلفة اجلراحة
%0.92%9ال معلومات

33%14.1%136أقل من $500
16%7.0%68من 500$ إلى $750

7%4.1%40من 750$ إلى $1000
5%2.3%22من 1000$ إلى $1500
4%1.8%17من 1500$ إلى $2000

15%7.8%200075$ وما فوق
11%5.0%48ال أعرف
57.1%552الينطبق
100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني اجلهة التي دفعت تكلفة العمليات اجلراحية

النسبةالعدداجلهة التي دفعت تكلفة اجلراحة
12%48ال معلومات

39%160األونروا
7%29التأمني الصحي

7%29الفصائل
3%13جمعيات خيرية
26%108جيبك اخلاص

4%18مساعدات من األقارب
2%10الينطبق
55200ال أعرف
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يتناولون األدوية باستمرار

النسبةالعددهل تستخدم األدوية باستمرار؟
0.6%6ال معلومات

35.6%344دائماً
18.9%183أحياناً
44.9%434أبداً
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يتناولون أدوية أمراض مزمنة بانتظام

النسبةالعددهل تستخدم الدواء بانتظام ألمراض مزمنة؟
0.5%5ال معلومات

26.3%254دائماً
3.8%37أحياناً
27.9%270أبداً

41.5%401ال ينطبق
100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يتناولون أدوية أمراض حادة

النسبةالعددهل تستخدم الدواء بانتظام ألمراض حادة؟
0.6%6ال معلومات

8.7%84دائماً
7.9%76أحياناً
41.8%404أبداً

41.1%397ال ينطبق
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يتناولون األدوية لعوارض مرضية 

النسبةالعددهل تستخدم الدواء بانتظام لعوارض مرضية؟
0.5%5ال معلومات

27.5%266دائماً
30.0%290أحياناً
21.1%204أبداً

20.9%202ال ينطبق
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يتناولون األدوية بال سبب

النسبةالعددهل تستخدم الدواء بانتظام بال سبب؟
0.6%6ال معلومات

1.7%16دائماً
2.6%25أحياناً
52.7%510أبداً

42.4%410ال ينطبق
100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة توافر الدواء للمرضى
النسبةالعددهل الدواء متوافر؟

1.2%12المعلومات
71.3%689دائماً
16.6%161أحياناً
1.3%13أبداً

9.5%92ال ينطبق
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني التكلفة الشهرية للدواء بالدوالر
النسبةالعددكم تدفع ثمنًا للدواء شهريًا؟

6.4%62ال معلومات
29.3%283 أقل من  20$    

60$ - 20$294%30.4
100$ -60$117%12.1
140$ -100$31%3.2
180$ -140$20%2.1
220$ -180$4%0.4
1.8%17$220 وما فوق

14.3%138الينطبق
100.0%966املجموع

اجلدول اآلتي يبني النتائج املترتبة على استخدام األدوية والعالج
النسبةالعددما هي نتيجة استخدام تلك األدوية؟

1.0%10ال معلومات
16.1%156جيدة جداً

49.5%479جيدة
20.9%202وسط
2.1%20سيئة

0.1%1سيئة جداً
10.2%99ال ينطبق
100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة أمراض القلب والشرايني

النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك أمراض 
القلب والشرايني؟

0.2%2ال معلومات
11.7%113دائماً
3.2%31أحياناً
84.9%821أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معانات أفراد االسرة أمراضًا عصبية

النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك 
أمراضاً عصبية؟

0.2%2ال معلومات
10.5%102دائماً
4.3%42أحياناً
84.9%821أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة أمراض اجلهاز الهضمي

النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك أمراضاً 
في اجلهاز الهضمي؟

0.3%3ال معلومات
8.6%83دائماً
7.3%71أحياناً
83.8%810أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة أمراضًا في العظام

النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك 
أمراضاً في العظام؟

0.3%3ال معلومات
20.4%197دائماً
8.0%77أحياناً
71.4%690أبداً

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة أمراض الغدد الصماء
النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك 
أمراض الغدد صماء؟

0.2%2ال معلومات
6.5%63دائماً
2.4%23أحياناً
90.8%878أبداً

47.001%0.1
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة أمراض اجلهاز التنفسي
النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك 
أمراضاً في اجلهاز التنفسي؟

0.3%3ال معلومات
11.9%115دائماً
8.1%78أحياناً
79.7%771أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة أمراض املسالك البولية
النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك 
أمراضاً في املسالك البولية؟

0.2%2ال معلومات
8.8%85دائماً
7.2%70أحياناً
83.8%810أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة أمراض العيون
النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك 
أمراضاً في العيون؟

0.2%2ال معلومات
28.1%272دائماً
12.1%117أحياناً
59.6%576أبداً

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة مشاكل في األسنان
النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك مشاكل 
في األسنان؟

0.3%3ال معلومات
29.7%287دائماً
17.4%168أحياناً
52.6%509أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة مرض السكري
النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك مرض 
السكري؟

0.2%2ال معلومات
18.1%175دائماً
3.6%35أحياناً
78.1%755أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة مرض السكري حسب املخيمات
هل يعاني أفراد أسرتك مرض السكري؟

أبدًاأحيانًادائمًاال معلومات
العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةاملخيم

12.191%20.07%11.420%الرشيدية
8.967%8.63%11.420%برج الشمالي

6.851%2.91%4.68%البص
2.418%1.12%القاسمية
1.310%0.61%شبريحا

23.6178%8.63%27.448%عني احللوة
4.635%5.72%1.73%املية ومية

6.650%2.91%5.19%برج البراجنة
4.635%6.311%50.01%شاتيال

0.75%2.95%مار إلياس
3.426%8.014%اجلليل

14.6110%40.014%8.014%نهر البارد
9.773%11.44%8.615%البداوي
0.86%2.95%50.01%ضبية
100.0755%100.035%100.0175%100.02%املجموع
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اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة ارتفاعًا في ضغط الدم
النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك ارتفاعاً 
في ضغط الدم؟

0.2%2ال معلومات
24.0%232دائماً
4.2%41أحياناً
71.6%692أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة مرض التالسيميا
النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك 
الثالسيميا؟  

0.2%2ال معلومات
3.0%29دائماً
96.8%936أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة مرض التالسيميا حسب املخيمات

املخيم
هل يعاني أفراد أسرتك مرض التالسيميا

املجموعأبدًادائمًاال معلومات
العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبة

12.2118%11.5108%34.510%مخيم الرشيدية
9.390%9.488%6.92%مخيم برج الشمالي

6.260%6.258%6.92%مخيم البص
2.120%2.120%مخيم القاسمية

1.111%1.211%شبريحا
23.7229%23.7222%24.17%مخيم عني احللوة
4.140%4.037%10.33%مخيم املية ومية

6.260%6.359%3.41%مخيم برج البراجنة
4.947%4.946%50.01%مخيم شاتيال

1.010%1.110%مخيم مار إلياس
4.140%4.340%مخيم اجلليل

14.3138%14.6137%3.41%مخيم نهر البارد
9.592%9.589%10.33%مخيم البداوي

1.212%1.211%50.01%ضبية
100.0967%100.0967%100.029%100.02%املجموع
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اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة أمراض السرطان

النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك أمراضاً 
سرطانية؟

0.3%3ال معلومات
1.2%12دائماً
98.4%952أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة أمراض السرطان حسب املخيمات

هل يعاني أفراد أسرتك أمراضًا سرطانية؟املخيم
املجموعأبدًادائمًاال معلومات 
العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبة 

12.2118%12.0114%33.34%  مخيم الرشيدية
9.390%9.389%8.31%   مخيم برج الشمالي

6.260%6.360%     مخيم البص
2.120%2.120%     مخيم القاسمية

1.111%1.211%    شبريحا
23.7229%23.7226%25.03%   مخيم عني احللوة
4.140%4.139%  33.31% مخيم املية ومية

6.260%6.360%     مخيم برج البراجنة
4.947%4.644%16.72%33.31% مخيم شاتيال

1.010%1.110%     مخيم مار إلياس
4.140%4.240%     مخيم اجلليل

14.3138%14.4137%8.31%  مخيم نهر البارد
9.592%9.691%8.31%   مخيم البداوي

1.212%1.211%  33.31%ضبية
100.0967%100.0952%100.012%100.03%املجموع
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اجلدول اآلتي يبني معاناة أفراد األسرة أمراضًا نفسية

النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك أمراضاً 
نفسية؟

0.3%3ال معلومات
1.9%18دائماً
1.8%17أحياناً
96.1%929أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني معانات أفراد األسرة أمراضًا أخرى

النسبةالعدد

هل يعاني أفراد أسرتك أمراضاً 
أخرى؟

0.5%5ال معلومات
4.2%41دائماً
0.7%7أحياناً
94.5%914أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة املرضى من أفراد العّينة الذين يترددون إلى مستشفى حكومي

النسبةالعدد

أتردد إلى مستشفى حكومي
12.5%13ال معلومات

32.7%34دائماً
54.8%57أحياناً

100.0%104املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة املرضى من أفراد العّينة الذين يترددون إلى مستشفى خاص غير حكومي

النسبةالعدد

أتردد إلى مستشفى خاص غير 
حكومي

4.1%13ال معلومات
57.1%181دائماً
38.8%123أحياناً

100.0%317املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة املرضى من أفراد العّينة
 الذين يترددون إلى الهالل األحمر الفلسطيني

النسبةالعدد

أتردد إلى الهالل األحمر 
الفلسطيني

1.5%9ال معلومات
57.4%346دائماً
41.1%248أحياناً

100.0%603املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة املرضى من أفراد العّينة الذين يترددون إلى عيادات األونروا

النسبةالعددأتردد إلى عيادات األونروا
1.3%10ال معلومات

75.1%580دائماً
23.6%182أحياناً
100.0%772املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة أفراد العّينة الذين يترددون إلى مستشفى حكومي

النسبةالعددأتردد إلى مستشفى حكومي
1.3%13ال معلومات

3.5%34دائماً
5.9%57أحياناً
89.2%863أبداً
100.0%967املجموع

اجلدول األتي يبني نسبة أفراد العّينة الذين يترددون إلى مستوصف حكومي

النسبةالعددأتردد إلى مستوصف حكومي
1.3%13ال معلومات

2.2%21دائماً
3.9%38أحياناً
92.6%895أبداً
100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة أفراد العّينة الذين يترددون إلى مستشفى خاص غير حكومي

النسبةالعددأتردد إلى مستشفى خاص غير حكومي
1.3%13ال معلومات

18.7%181دائماً
12.7%123أحياناً
67.2%650أبداً
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة أفراد العّينة الذين يترددون إلى مستوصف خاص
النسبةالعددأتردد إلى مستوصف خاص

1.8%17ال معلومات
24.4%236دائماً
22.0%213أحياناً
51.8%501أبداً
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة أفراد العّينة الذين يترددون إلى الهالل األحمر الفلسطيني
النسبةالعددأتردد إلى الهالل األحمر الفلسطيني

0.9%9ال معلومات
35.8%346دائماً
25.6%248أحياناً
37.6%364أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة أفراد العّينة الذين يترددون إلى عيادات األونروا
النسبةالعددأتردد إلى عيادات األونروا

1.0%10ال معلومات
60.0%580دائماً
18.8%182أحياناً
20.2%195أبداً

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني أسلو  املعاينة أثناء زيارة الطبيب
النسبةالعددأسلو  املعاينة

0.8%8ال معلومات
11.4%110جيدة جداً

39.5%382جيدة
35.5%343وسط
7.0%68سيئة

3.5%34سيئة جداً
2.3%22ال ينطبق
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني املدة الزمنية التي ينتظرها املريض للدخول عند الطبيب
النسبةالعددتنتظر للدخول عند الطبيب مّدة

1.4%14ال معلومات
12.7%123أدخل بسرعة

30.0%15290  د.
26.6%257 30  د.
14.2%137 60  د.

11.8%114أكثر
3.3%32الينطبق
100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني املبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من املريض لقاء املعاينة 
النسبةالعدديتقاضى منك الطبيب لقاء املعاينة: ل.ل

7.3%71ال معلومات
29.1%10281  آالف
11.1%20107  ألفاً
15.6%30151  ألفاً
6.8%4066  ألفاً
8.0%5077  ألفاً
22.1%214غير ذلك
100.0%967املجموع
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م من األونروا اجلدول اآلتي يبني نسبة تقومي االستشفاء املقدَّ
النسبةالعدد

م  نسبة تقومي االستشفاء املقدَّ
من األونروا

0.6%6ال معلومات
1.7%16جيدة جداً

18.1%175جيدة
38.5%372وسط
23.4%226سيئة

11.0%106سيئة جداً
6.8%66ال أعرف

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة تقومي كفاءة األطباء في عيادات األونروا

النسبةالعدد

 تقومي كفاءة األطباء في 
عيادات األونروا

0.5%5ال معلومات
2.2%21جيدة جداً

19.8%191جيدة
42.8%414وسط
18.9%183سيئة

8.3%80سيئة جداً
7.5%73ال أعرف

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة تقومي طريقة تعامل أطباء عيادات األونروا
النسبةالعدد

تقومي طريقة تعامل أطباء 
عيادات األونروا

0.7%7ال معلومات
3.8%37جيدة جداً

25.7%249جيدة
38.0%367وسط
15.4%149سيئة

9.1%88سيئة جداً
7.2%70ال أعرف

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة تقومي كفاءة ممرضي عيادات األونروا وممرضاتها
النسبةالعدد

تقومي كفاءة ممرضي عيادات 
األونروا وممرضاتها

0.8%8ال معلومات
3.0%29جيدة جداً

24.1%233جيدة
41.5%401وسط
13.9%134سيئة

7.2%70سيئة جداً
9.5%92ال أعرف

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة تقومي طريقة تعامل ممرضي عيادات األونروا وممرضاتها
النسبةالعدد

تقومي طريقة تعامل ممرضي 
عيادات األونروا وممرضاتها

0.8%8ال معلومات
3.6%35جيدة جداً

25.4%246جيدة
37.3%361وسط
15.3%148سيئة

8.5%82سيئة جداً
9.0%87ال أعرف

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة تقومي االستشفاء املقدم من الهالل األحمر الفلسطيني
النسبةالعدد

تقومي االستشفاء املقدم من 
الهالل األحمر الفلسطيني

1.3%13ال معلومات
2.4%23جيدة جداً

21.5%208جيدة
38.0%367وسط
12.2%118سيئة

6.0%58سيئة جداً
18.6%180جيدة

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة تقومي كفاءة األطباء في الهالل األحمر الفلسطيني

النسبةالعدد

تقومي كفاءة األطباء في الهالل 
األحمر الفلسطيني

1.3%13ال معلومات
3.5%34جيدة جداً

24.7%239جيدة
37.1%359وسط
10.1%98سيئة

4.3%42سيئة جداً
18.8%182ال أعرف

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة تقومي طريقة تعامل أطباء الهالل األحمر الفلسطيني
النسبةالعدد

تقومي طريقة تعامل أطباء 
الهالل األحمر الفلسطيني

1.3%13ال معلومات
4.3%42جيدة جداً

26.4%255جيدة
33.4%323وسط
10.8%104سيئة

5.4%52سيئة جداً
18.4%178ال أعرف

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة تقومي كفاءة ممرضي الهالل األحمر الفلسطيني وممرضاته
النسبةالعدد

تقومي كفاءة ممرضي الهالل 
األحمر الفلسطيني وممرضاته

1.2%12ال معلومات
3.9%38جيدة جداً

21.8%211جيدة
37.7%365وسط
10.9%105سيئة

5.8%56سيئة جداً
18.6%180ال أعرف

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني مصادر املياه التي يستعملها أفراد العّينة من سكان املخيمات

النسبةالعددمصدر مياه الشفة
56458.32مصدر مياه الشفة من خزان املاء في املخيم

25526.37مصدر مياه الشفة من مياه مكّررة من محل تكرير املياه
404.14مصدراملياه شراء من التعاونية

798.17مصدر املياه من نبع
171.76مصادر املياه غير ذلك

121.24ال معلومات
967100املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة الذين يعملون على تغيير غالونات املياه 

النسبةالعدد

هل تغّير غالونات املياه دورياً؟

3.3%32ال معلومات
62.0%600دائماً
21.0%203أحياناً
13.7%132أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني الفترة الزمنية الستبدال غالونات املياه 

النسبةالعدد

متى تستبدل الغالونات؟

15.8%153ال معلومات
27.4%265كل 3 أشهر
5.8%56كل 6 أشهر

5.8%56كل سنة
31.5%305غير ذلك، حّدد

13.7%132ال ينطبق
Total967%100.0
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اجلدول اآلتي يبني نوعية الغالونات التي تستخدم

النسبةالعدد

نوع الغالونات التي تستخدمها 
حالياً

7.3%71ال معلومات
72.0%696جديدة
20.7%200قدمية

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني كيفية وصول املياه إلى املنازل

النسبةالعدد

تصل املاء إلى املنزل بواسطة 
أنابيب

0.9%9ال معلومات
53.8%520معدنية

32.8%317بالستيكية
12.5%121باالثنني معاً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني مدى صالحية خزان املياه اخلاص باملنازل

النسبةالعدد

نوع خزان املاء اخلاص مبنزلك
1.1%11ال معلومات

53.4%516جديد
45.5%440قدمي

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني املدة الزمنية لبقاء النفايات في املنازل

النسبةالعدد

كم تبقى املهمالت في املنزل؟ 
1.1%11ال معلومات
94.5%914يوم واحد

4.3%42أكثر من ذلك
100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة املنازل التي يدخل إليها نور الشمس

النسبةالعدد

هل يدخل نور الشمس إلى املنزل؟
0.5%5ال معلومات

67.7%655نعم
31.7%307ال

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يحصلون على وجبة طعام متنوعة

النسبةالعدد

هل حتصل على وجبة غذاء 
متنوعة؟

1.1%11ال معلومات
72.6%702دائماً
21.9%212أحياناً
4.3%42أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يتناولون وجبة طعام حتتوي على نشويات

النسبةالعدد

تشتمل الوجبة على النشويات

0.8%8ال معلومات
80.0%774دائماً
16.3%158أحياناً
2.8%27أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يتناولون وجبة طعام حتتوي على اللحوم
النسبةالعدد

حتتوي الوجبة على اللحوم

0.9%9ال معلومات
56.5%546دائماً
38.9%376أحياناً
3.7%36أبداً

100.0%967املجموع
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اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يتناولون وجبة طعام حتتوي على اخلضار

النسبةالعدد

تشتمل الوجبة على اخلضار

0.8%8ال معلومات
78.1%755دائماً
18.9%183أحياناً
2.2%21أبداً

100.0%967املجموع

اجلدول اآلتي يبني نسبة األشخاص الذين يتناولون وجبة طعام حتتوي على الفاكهة

النسبةالعدد

تشتمل الوجبة على الفاكهة

0.8%8ال معلومات
69.9%676دائماً
26.5%256أحياناً
2.8%27أبداً

100.0%967املجموع
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م�ساكل �سحية باجلملة يعانيها الفل�سطينيون يف منطقة �سور

التحديات هائلة والفرص محدودة
لقاء مع الدكتور علي الصابر    

في إطار س������عيها عند التحديات الصحية التي يعانيها الفلسطينيون في لبنان، 
وضمن بحث موس������ع عن الواقع الصحي، التقى وفد من مؤسسة شاهد حلقوق 
اإلنس������ان بالدكت������ور علي الصابر. ض������م الوفد كاًل من مدير املؤسس������ة محمود 
احلنفي، ومندوب املؤسس������ة في برج الش������مالي محم������ود داوود، وذلك في منزل 
الدكتور الكائن في مخيم برج الش������مالي. اس������تمر اللقاء قرابة ثالث س������اعات 
متواصل������ة، حتدث فيها الدكتور عن الواقع الصحي للفلس������طينيني في مخيمات 

صور وجتمعاتها. وقد دار احلديث حول محورين أساسيني:
احمل������ور العام للواقع الصحي، مبا فيه واقع األونروا، والتعاقد مع املستش������فيات 

اخلاصة.
احملور املتعلق بالهالل األحمر الفلسطيني:

يذكر أن الدكتور علي الصابر، إضافة الى كونه طبيباً معاجلاً في إحد مستشفيات 
صور، فإنه يهتم بالش������أن العام، ويقف على نحو تفصيلي عند الواقع الصحي للفلس������طينيني في منطقة صور، 
ويلتقي على نحو متواصل مع األونروا واللجان الشعبية في املخيمات للبحث في القضايا العامة ذات الصلة. 

حتدث الدكتور عن الواقع الصحي ملخيمات صور الثالثة وجتمعات منطقة صور التي يُطلق عليها جتمعات 
الش������ريط الس������احلي وقال: »إّن املراكز الصحية املنتشرة في هذه املناطق، س������واء كانت لألونروا أو سواها، ال 
تلّبي أكثر من 40% من حاجات الس������كان الفعلية هناك. وتزداد صعوبة الواقع الصحي عندما نعلم أّن الش������ريط 
الس������احلي مث������اًل يضم عيادات متحرك������ة mobile clinic  تفتح أبوابها ليوم أو يومني في األس������بوع. كذلك، فإن 
املخيمات الفلس������طينية في منطقة صور تعيش حالة إنسانية صعبة جداً تنعكس على الواقع الصحي مباشرة. 

واملعاناة الصحية نتائجها غير مباشرة، وهي تستهلك قدرة السكان ببطء«.

وأضاف الدكتور علي الصابر أن »عدم قدرة األونروا على تلبية حاجات س������كان املخيمات والتجمعات األخرى 
يعني أن األونروا تساهم في هذه املعاناة. وأضاف: كيف ميكن مثاًل، أن يعالج طبيب 300 مريض خالل ساعات 
محدودة؟ كم يأخذ كل مريض من الوقت؟ إن الوقت املناسب حسب املعايير الدولية هو 20 دقيقة باحلد األدنى 

للمريض اجلديد، فهل يأخذ املريض الفلسطيني اجلديد هذا احلق؟ اجلواب، قطعاً ال«.

وعن تصرف الطبيب املعالج مع العدد الكبير للمرضى أضاف: »هناك إجراءات يقوم بها األطباء املعاجلون 
في مراكز األونروا ال ميكن أن تكون مقبولة وفق املقاييس الطبية، وهي تعّد انتهاكاً صارخاً حلق املريض بالعالج 
املناسب. فالطبيب املعالج مثاًل، يرى أن املرضى متشابهون، فيعطيهم الدواء نفسه ، وفي معظم األحيان تكون 
الوصف������ة الطبي������ة جاهزة. أضف إلى ذلك أّن تصرفات العديد من األطباء  حتول دون متكن الطبيب من القيام 
بواجبه. مثاًل، كأن يبدأ الطبيب عمله الفعلي الساعة التاسعة  صباحاً، وينتهي خالل ثالث ساعات فقط. يعني 

 )8(  برج الشمالي في 2009/04/16 – أجرى املقابلة كل من األستاذ محمود احلنفي واألستاذ محمود داوود.

الدكتور علي الصابر
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أّن مدة س������اعة ونصف ساعة صباحاً ذهبت هباًء، ومدة س������اعة ونصف ساعة بعض الظهر ذهبت هباًء أيضاً. 
واألسوأ من ذلك كله، هو أن يرى األطباء املعاجلون أّن املرضى هم مرضى موسميون، وأن أمراضهم متشابهة، 
عندها تُكتَب الوصفة الطبية ذاتها. وهذا خطأ فادح، ألنه صحيح أن أمراض الشتاء معروفة إجماالً، لكن هذا 
ال يعني أن أمراض الش������تاء واحدة عند كل الناس«. ويؤكد الدكتور علي الصابر »أن املرضى ليس������وا أرقاما أو 
أكواماً من األش������ياء يُراد نقلها خالل وقت محدد، إنهم بش������ر يحتاجون إلى الرعاية الصحية التامة، على األقل 

من الطبيب«.

وعن تردد الناس إلى العيادة من دون سبب، حسب ما يقول بعض أطباء األونروا، يقول الدكتور علي الصابر: 
»هذا استهزاء مبشاعر الناس. نعم بعض الناس يترددون إلى العيادة من دون حاجة، لكن نسبة هؤالء ال تتعدى 
2%، وعلى الطبيب املعالج أن يفترض بالناس أنهم مرضى ال العكس. وعليه أن يقوم بواجبه الوظيفي على نحو 
صحي������ح. فعامل احلمضيات ال يرغب أبدا بالتعطيل عن العمل لكي يذهب الى العيادة حتى يقال عنه إنه ليس 
جدياً، وكذلك الكثير من الناس. املشكلة في هذا اخلصوص هي أن أطباء األونروا  اعتادوا أن يبرروا ألنفسهم 

وإلداراتهم وللمراقبني هذه السلوكيات غير الصحيحة باحلجج واالدعاءات.

وع������ن واقـــع عيادات األونـــروا قال الدكتور علي الصابر: »هناك أمور ال ميك������ن تبريرها أو قبولها وفق املعايير 
الطبية، وال حتى اإلنس������انية، منها مثاًل: العدد الكبير للمرضى كل يوم قياساً بعدد الكادر الطبي. وقد سبق أن 
حتدثنا عنه بالتفصيل، وهناك عدم وجود قدرة وال قانون داخلي يصّنف املرضى حس������ب حاالتهم، فعلى جميع 
املرض������ى االنتظار بالدور، بغّض النظر عن احلالة الصحية وخطورتها، وهناك كادر طبي ال يرّد الس������الم على 
املرضى، ويتعامل بجفاء معهم، وهناك كادر  ال يفهم إال لغة الصراخ والتهويل... كل هذه األمور تنعكس س������لباً 
على س������لوك بعض املرضى جتاه عيادات األونروا. األونروا لألس������ف تتعامل مع الناس بطرق مختلفة، ال وفق 

معيار واحد: من يصرخ يأخذ حقه بالكامل: عالج، حتويل.

 الضغط يوّلد املشاكل، هذه معادلة بسيطة. ماذا يعني أن يستقبل الطبيب عدداً كبيراً من املرضى خالل وقت 
محدود؟ ماذا يعني الفقر واحلرمان؟ ماذا تتوقعون من الناس؟«.

وعن������د عرضنا لرد األونروا ب������أّن اإلمكانات 
املالية هي التي تفرض عليها أن تتبع هذه 
اإلجـــراءات، احتّج الدكتور بش������دة على ذلك 
وقال: »نعم هناك تقشف كما تقول األونروا، 
ولك������ن ه������ل ميكن التقش������ف بصح������ة الناس 
ومصال������ح الناس وحي������اة الناس؟ التقش������ف 
يكون على الكمالي������ات، ال على الضروريات. 
ثم َمن ق������ال إّن األونروا تعان������ي أزمة مالية، 
وهل األزم������ات املالي������ة ال تظه������ر إال عندما 
يتعلق األمر مبصالح الفلسطينيني وصحتهم 
وتعليمهم؟ ث������م لتكن هناك جلنة مراقبة على 
أداء األونروا املالي. عندما يزور موفد أجنبي 

منطق������ة ص������ور، فإن تكاليف زيارته إل������ى هذه املنطقة لي������وم أو ليومني تكلف موازنة األون������روا أكثر مما تكلف 

توزيع مساعدات ألطفال نهر البارد ) تصوير عبد احلليم شهابي(
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صيدلية مخيم لشهر كامل، التي تقدر ملخيم مثاًل مبا بني 4000 � 5000 دوالر. إن األونروا متارس على الشعب 
الفلس������طيني لغة املس������كنة، ولو تطلب األمر أن يتبرع الفقراء لألجانب حتى يعملوا في لبنان. هناك فساد مالي 
ممنه������ج في األونروا، عندما يتعلق األمر مبصاريف الكماليات، ف������إن اإلنفاق يكون خيالياً، وعندما يتعلق األمر 

بحياة الناس، فإن األونروا تبدأ بالتهويل على املساكني«.

وعن الشفافية داخل األونروا، قال الدكتور علي الصابر: »األونروا ال تتمتع بالشفافية أبداً، على كل املستويات، 
ال  في نش������ر املعلومات وإتاحتها للباحثني وعموم الناس، وال في طبيعة عملها، وال في التعاقد مع املستشفيات 
اخلاصة. هناك جو ضبابي يلّف مؤسسات األونروا. يحتاج عمل األونروا إلى جلنة مراقبة تراقب املؤسسة وال 
تراقب الشخص، تراقب اجلهة كلها وال تراقب طبيباً هنا أو هناك، ألن الفساد يضرب أطنابه في كل األونروا، 

وممارسة مراقبة على طبيب هنا أو هناك يعني ترقيعاً وجتزيئاً وكبش فداء ليس إال«.

وعن تقوميه لصيدليات مراكز األونروا، تنّهد باس������ماً وقال: »أمر مضحك أن نتحدث عن الدواء في األونروا.
لقد أصبح الدواء في األونروا مادة للتفكه والتندر، وخصوصاً البنادول. تصور أن الصيدلي يهيئ نفسه مسبقا 
للمريض، فيجهز له الدواء من دون أن ينظر إلى الكشفية، ملاذا؟ ألنه يعتقد أن الطبيب سيصرف للمرضى في 
الش������تاء الدواء الفالني. وعندما يأتي املريض إلى الصيدلي ومع������ه كارت الطبيب، فإذا بالدواء املَُعّد للمريض 
هو نفس������ه املكتوب على كشفية الطبيب. تناغم تام بني الصيدلي والطبيب: الطبيب عادة يكتب الدواء من دون 
الفحص ألنه يعتقد أن املرضى كلهم سواء، والصيدلي يهيئ نفسه للمريض. ما هذا اإلبداع لدى الكادر الطبي 
في األونروا؟ الناس يتزاحمون خالل األيام العش������رة األولى من الش������هر على الدواء النوعي، وبعد ذلك بقليل، 
الدواء املطلوب ينفد. هكذا اعتاد الناس، وهكذا اعتادت األونروا. تناغم آخر، تنس������يق غير مكتوب. أما نوعية 
الدواء، فهو في العموم موسمي، واألونروا تشتري الدواء الرخيص طبعاً بسبب نقص املوازنة وتوفيراً على إدارة 
األونروا، الدواء الذي كادت صالحيته تنفد، يكون بالتأكيد أرخص. حتى إن بعض األطباء اكتش������فوا أن بعض 

األدوية مصنعة من نشأ وحليب«.

وع������ن أهلية الكادر الطبي العامل في مراكز األونـــروا، قال الدكتور الصابر: »إّن األطباء في األونروا يبدأون 
بكفاءة عالية خالل أول شهر، ثم يتحول األمر ليصبحوا من دون كفاءة. إن واقع األونروا ومنهجية عملها وغياب 
الش������فافية واملساءلة احلقيقية والفاعلية تفس������د الناس مهما كانوا. إن الطبيب أمام العدد الكبير من املرضى، 
وأم������ام احلاجات امللح������ة لهؤالء املراجعني، وأمام طريقة عمل األونروا يصبح مع مرور الزمن بال أخالق مهنية، 
ويصبح الطب عنده عادة تشبه التدخني، ال مهنة ميزج فيها الطبيب إنسانيته ومهنيته وحسه الوطني والتزامه 
بقضايا ش������عبه وهمومه. وأكثر من ذلك نس������أل: هل يُعَقل أن يكون الطبيب من خارج املخيم؟ وهل املريض مثاًل 
هو الذي يحدد زمان مرضه ومكانه ؟ وهل املرض ضيف مرحب به؟ األمر يختلف متاماً عّما تفكر به األونروا. 
اإلنس������ان املريض يحتاج إلى طبيب موجود على مدار 24 س������اعة يكون قريباً منه، ويحتاج إلى نظرة إنس������انية، 
يحتاج إلى قلب رحيم، ال يحتاج إلى طبيب ميكث في العيادة لساعات متر عليه كأنها سنة يتمنى متى تنقضي، 
وال إل������ى طبي������ب ينظر إلى املرضى كأنهم أع������داد في بورصة، أو صناديق ليمون يري������د حتريكها من مكان إلى 

آخر«.

وعند س������ؤالنا الدكتور الصابر: هل األونروا س������يئة إلى هذا احلد؟ أليس فيها إيجابيات يجب ذكرها؟ أجاب: 
»نعم، هناك إيجابيات وال ميكن أن ينكرها أحد، لكنها قليلة. إن مراكز األونروا شّر ال بد منه. احلسنة الكبيرة 
ملراك������ز األون������روا هي أنها قريبة م������ن املريض في مخيمه، لكن ليس في كل املخيم������ات، وليس في كل األوقات. 
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واحلسنة الثانية هي أن األونروا تتابع احلوامل 
صحياً. واحلسنة الثالثة هي أن عيادات األونروا 
يتوافر فيها أحياناً دواء مهم. واحلسنة الرابعة 
وج������ود موظفني يعملون فيه������ا، ما ينعكس على 
واقع أس������رهم. هذه حس������نات، لكن مع كل ذلك 
الن������اس فقدوا الثقة مبراك������ز األونروا الصحية 
والتعليمية. وثقوا متاماً بأن أي فلسطيني ميلك 
اإلمكانات املالي������ة الالزمة ال يقترب من مراكز 
األونروا الصحية، ألنه ال يلجأ إليها إال الفقراء 

من شعبنا، وما أكثرهم!«.

وع������ن رحلة العـــذا  التـــي يقطعهـــا املريض 
الفلســـطيني للدخول إلى مستشفى إلجراء 

عملية، يس������رد الدكتور الصابر تفاصيل مؤملة، لكن عنوانها األبرز هو تعاقد األونروا مع مستش������فيات معينة. 
ويش������رح الدكتور الصابر طبيعة التعاقد فيقول: »إن األزمة الكبرى التي نعانيها نحن الفلس������طينيني  في لبنان 
في عالقتنا مع األونروا هي غياب الش������فافية والوضوح في كل ش������يء. ال يعرف املريض ما له فيؤديه وما عليه 
فيطال������ب األونروا به. املش������كلة األخرى في موضوع العمليات اجلراحية ه������ي  أن األونروا حتاول التوفير على 
خزينة قسم الصحة، فتتعاقد مع مستشفيات معينة مببلغ شهري معني وفق شروط تتناسب مع املبلغ املرصود، 
بغّض النظر عن صحة املرضى وسالمة العالج. وعلى الرغم من عدم حصولنا على العقد الذي توّقعه األونروا 
مع هذه املستش������فيات، إال أننا نس������تطيع القول إّن األونروا تتعاقد مع املستشفى اللبناني اإليطالي إلى اجلنوب 
الشرقي ملدينة صور ومع مستشفى بلسم التابع للهالل األحمر الفلسطيني في مخيم الرشيدية. أما املستشفى 
اللبناني اإليطالي، فإن األونروا تتعاقد معه ب�400 ليلة في  الشهر مقابل 130000 ليرة لبنانية عن كل ليلة، ومع 
مستشفى بلسم 200 ليلة مقابل 80000 ليرة لبنانية. ويَُعّد مستشفى جبل عامل متميزاً بالنسبة إلى املستشفيات 
األخرى في منطقة صور، وقد نال مرتبة عالية في اجلنوب بعد مستش������فى غسان حمود. ومع ذلك، لم تتعاقد 
معه األونروا. وبعد مش������اكل من العيار الثقيل بني ذوي املرضى ومستش������فى حيرام من جهة، واألونروا من جهة 
آخرى، وبعد سلسلة احتجاجات واعتصامات، 
اضط������رت األون������روا للتعاقد مع املستش������فى 

اللبناني اإليطالي.

إن املبل������غ املرصود للمري������ض ال يكفي عملياً 
إلجراء العملي������ة اجلراحية على نحو طبيعي 
وس������لس. وبس������بب محدودية املبلغ املرصود، 
يضطر املستش������فى إلجراء فحوصات معينة 
دون س������واها قد تكون ضرورية ، أو أن ميكث 
املري������ض أياماً تتناس������ب مع املبل������غ املرصود 
فقط، ال مع ما تس������تدعيه صح������ة املريض. 
أو قد يجد الطبيب نفس������ه خاس������راً من هذه  أحد شوارع مخيم عني احللوة ) تصوير عبداحلليم شهابي(

أطفال من أحد املخيمات ) تصوير عبداحلليم شهابي(
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العملية؛ عندها يطلب من املريض مبلغاً إضافياً يدفع مسبقاً كشرط قبل إجراء العملية ونقداً. ويضطر املريض 
لدفعه������ا حرصاً على صحته، وحتى ال يقع حتت قس������وة طبيب لم يحصل عل������ى حقه كما يقول. يقال للمريض: 
”دّب������ر حالك”. اإلجراء الطبيعي ألي عملية هو أن جُترى له كل الفحوصات الالزمة، وأن ميكث في املستش������فى 
قبل يوم من العملية ويغادره بعدما ينتهي دور املستشفى فعلياً في العالج، أي أن ميكث على األقل 4 أيام. لكن 
بسبب طبيعة التعاقد، فإن ما هو طبيعي ومطلوب يصبح غير ذلك. وفوق ذلك كله، هناك معايير غبر أخالقية 
وال انس������انية في موضوع حتديد الفئة العمرية. مثاًل، في م������ا يتعلق بالقلب املفتوح، فإن املريض الذي يبلغ من 
العمر 60 وما دون يحصل على مبلغ 3000$ من األونروا، أما الذي يبلغ أكثر من 60 س������نة، فإنه يحصل على 
مبل������غ 1500. أخي������راً، هناك عالقة غير إنس������انية أيضاً وال ترتبط مبعايير مهنة الط������ب أبداً، هي العالقة بني 
الطبيب املراقب من قبل األونروا والطبيب املس������ؤول عن صحة املريض، حيث يدور اتفاق بينهما لتس������وية وضع 
املريض مبا يتناس������ب مع املبلغ املرصود، كأن جُترى له فحوصات محددة وليس������ت الزمة، أو يطلب من املريض 
مغادرة املستش������فى قبل متاثله للشفاء. وال يسأل الطبيب املراقب الطبيب املعالج عن صحة املريض، وإن متاثل 
للشفاء، أو أُجريت له الفحوصات الالزمة. السؤال دائماً مرتبط باملال املرصود فقط، أي عالقة مالية وليست 

إنسانية«.

وعن واقع الهالل األحمر الفلسطيني في أنه كان ميثل املرجعية الصحية للفلسطينيني في لبنان في العقود 
املاضية، يقول الدكتور علي الصابر: »إن واقع الهالل األحمر الفلس������طيني س������يئ للغاية، وهو ميثل أحد وجوه 
معاناة ش������عبنا في لبنان. فاإلمكانات متوافرة، لكن هناك سوء توزيع لها، وليس في الهالل األحمر الفلسطيني 
عدالة في توزيع األهمية على املس������توصفات املنتش������رة في املخيمات الفلس������طينية. هن������اك مزاجية في اتخاذ 
القرارات ال تستند إلى علم وخبرة ومنطق أو تستند إلى حاجة الناس الفعلية، كأن يجري االهتمام مبستشفى 
بس������لم في الرش������يدية على حساب الهالل في البرج أو البص اللذين أصبحا في أدنى مستوًى لهما. كذلك، فإّن 
جلنة الفرع لم تُختَر دميوقراطياً، وهي موجودة منذ سنني طويلة من دون أي تغيير فيها. ال محاسبة في الهالل 
األحمر الفلسطيني، وليس هناك معايير واضحة أبداً. األمور متداخلة جداً. ال يتمتع الهالل األحمر الفلسطيني 
بالشفافية املطلوبة. والتدخالت السياسية السلبية تؤثر سلباً على أداء الهالل ومستواه الذي أصبح في احلضيض. 
إذا اس������تمرت األمور في الهالل على هذه احلال، فإنه ال مس������تقبل لهذه املرجعية الصحية للفلس������طينيني، وإن 

الهالل بعد عدة سنوات سيندثر أو 
سيصبح جدراناً من دون بشر. ال بد 
من اتخاذ قرارات نوعية وحاس������مة 
في موضوع إصالح الهالل األحمر 
الفلس������طيني، ال بد من معاقبة كل 
الذين يستنزفون مقدرات املؤسسة 
الوطني������ة هذه وإمكاناته������ا: الهالل 

األحمر الفلسطيني«.

أحد أزقة مخيم عني احللوة ) تصوير عبداحلليم شهابي(
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حلقــــة نقــــا�ش 
التحديات ال�سحية التي يواجهها الفل�سطينيون يف خميمات لبنان

 �سارك فيها مندوبو موؤ�س�سة �ساهد حلقوق الإن�سان وبع�ش العاملني يف البطاقات ال�سحية للمخيمات

عقدت مؤسس������ة ش������اهد حلقوق اإلنس������ان حلقة نقاش ضمت، باإلضافة الى مدير املؤسسة ومنسق العالقات 
العامة فيها، مندوبي املؤسس������ة في املخيمات، وبعض العامل������ني )9( في البطاقات الصحية، ُعرضت في خاللها 
املشاكل الصحية في املخيمات بناًء على احملاور اآلتية: محور األونروا، الصحة النفسية، الصحة البيئية، الهالل 
األحمر الفلس������طيني، الدولة اللبنانية. ودار نقاش هادئ حول مختلف هذه احملاور، وتبني من خالل النقاش أن 
الفجوة عميقة جداً، وأن الواقع الصحي للفلسطينيني في املخيمات سيئ للغاية، وأن املعاجلات يجب أن تكون 
نوعية ومتكاملة. وإذ كان التركيز على واقع املراكز الصحية التابعة لألونروا وما تتحمله األخيرة من مس������ؤولية 
كبيرة جتاه الالجئني، فإن نقاش������اً آخر دار حول نتائج الظروف القاس������ية التي يعيش������ها سكان املخيمات، وذلك 
من خالل استعراض مفّصل للصحة البيئية والصحة النفسية. كذلك دار نقاش حول مسؤولية الدولة اللبنانية 
جتاه الالجئني الفلس������طينيني، وتبني أن الدولة مسؤولة جتاه أمرين أساسيني: األول، تقدمي اخلدمات مباشرة. 
والثاني، إعطاء الفلسطيني الفرصة كي يشّق طريقه بنفسه من خالل منحه حق العمل، والسماح للكادر الطبي 
الفلسطيني مبزاولة مهنة الطب بشكل حر مثل أخيه اللبناني، وأن الدولة اللبنانية قادرة على األمرين معاً مبا 
يحقق مصلحة للبنانيني والفلسطينيني على حد سواء. وفي ما خص األونروا، تبني من خالل النقاش، أن هناك 
أخطاًء منهجية ترتكبها األونروا، وأن املشكلة احلقيقية ليست في نقص املوازنات فقط، بل في اخللل اإلداري 
واملالي. يذكر أن حلقة النقاش هذه هي جزء من دراسة شاملة جتريها املؤسسة هذه األيام عن الواقع الصحي 

للفلسطينيني في املخيمات الفلسطينية.

الصحة واألونروا: وكالة األونروا هي أكبر اجلهات التي تقدم اخلدمات الصحية للفلس������طينيني في لبنان. إال 
أن الفلس������طينيني في العم������وم ال يعّبرون عن رضاهم عن 
أداء األونروا، والعديد منهم يقولون إن األونروا »ش������ّر ال 
بّد منه«. حتى باتت مراكز األونروا الصحية مادة للتفكه 
والتندر. وتعاني األونروا مش������اكل عديدة، تنعكس سلباً 

على اخلدمات املقدمة للفلسطينيني: 

أواًل: سّرية املعلومات وعدم توفيرها للباحثني والناس 
إال في حدود مدروسة، وذلك ألسبا  عديدة:  

	•من أجل املمولني، وحت������ى تقدم لهم صورة ناصعة 
ومشرقة عن واقع املراكز الصحية.

	•حت������ى ال تتعرض للمس������اءلة من اجله������ات احمللية 

 )9(  عقدت احللقة في مركز الرحمة خلدمة املجتمع في عبرا )صيدا( بتاريخ 2009/3/29.

) تصوير م. مصطفى(
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والفصائل الفلسطينية، أو حتى من الناس أنفسهم.
	•ع������دم إتاح������ة املعلومات للناس يعكس حالة مقلقة؛ فهو يعني أن األونروا في دائرة االتهام بالفس������اد املالي 

واإلداري. وفي العموم،  فإن الذي يخفي املعلومات عن الناس يكون متورطاً.
	•عدم الش������فافية ناجت من ثقافة املجتمع الفلس������طيني والعربي نفسه، الذي ال يعطي الصورة احلقيقية وال 

ميتلك اجلرأة الكافية لنشر املعلومات الصحيحة.
	•كل ستة أشهر أو سنة يجري تعميم مذكرة على األطباء والكادرات الطبية بعدم التصريح للصحافة أو أي 

جمعية أو أية جهة إعالمية.

 ثانيًا:  واقع عيادات األونروا:
	•ال يتناسب عدد األطباء مع عدد املرضى أبداً.

	•ال تتواف������ر كل التخصص������ات في العي������ادات، وأكثر 
األطباء هم أطباء صحة عامة. 

	•دوام املوظفني ف������ي العيادات غير كاٍف، فالعيادات 
تتوقف ع������ن العمل عن������د الس������اعة  2.30 ظهراً، 
ويوم الس������بت عند الساعة 12 ظهراً، وهي ال تعمل 
يوم األحد، إضافة إلى عطل املناس������بات واألعياد 

الوطنية أو الدينية.
	•في أول عشرة أيام من الشهر تكون األدوية متوافرة، 

أما في باقي أيام الشهر فإنها تكاد تختفي.  
	•ال تتسم العالقة بني املرضى واألطباء باإليجابية، فهي متوترة في كثير من األحيان.

	•املعاينة عند طبيب القلب أو الطبيب النسائي ال جتري إال إذا قرر طبيب الصحة العامة ذلك.
	•ال تتوافر صور األشعة في كل العيادات، وال تُعطى لكل األشخاص، وتعطى الصورة في بعض األحيان من 

دون مغلف. كذلك ال توجد أنواع الصور األخرى املطلوبة. 
	•بعض األطباء والعاملني في املراكز الصحية يدخنون أثناء العمل، وحتى أمام املريض نفسه. 

	•يق������وم بع������ض الناس في بعض املخيمات بإقف������ال العيادة، أو ضرب الطبي������ب أو أي موظف ما في العيادة 
للحصول على حتويل الى مستش������فى، أو نتيجة خلطأ من هذا الطبيب أو املوظف، أو ألي س������بب ما.  ال 
تكلف األونروا خاطرها في مثل هذه احلاالت ملعاجلة األمر ودراس������ة األس������باب وأخذ العبر، بل  متّر هذه 
احلوادث كأنها أصبحت ديدناً مستساغاً وحالة طبيعية غير مستغربة. لذلك فال ينظر العديد من الناس 
إلى مراكز األونروا الصحية على أنها للش������عب الفلس������طيني وعليهم احملافظة عليها. وقد اعتاد الناس أن 

يحصلوا على اخلدمات املطلوبة بالقوة، ولألسف تستجيب األونروا عادة لهذا املنطق.

	•تُعطى بعض األدوية للمرضى من دون أن يكش������ف عليهم الطبيب، فالطبيب ميتلك أحياناً مهارات خارقة 
لتش������خيص احلالة، ويعطي مبوجب ذلك الدواء. إنه التش������خيص عن بعد، وحتى من دون أن يس������مع من 

املريض نفسه أحياناً.

	•يعط������ي األطباء في بع������ض األحيان أدوية خاطئة للمرضى، ويعود ذلك إلى أس������باب عدي������دة، منها كثافة 
املرضى املراجعني في العيادات، أو رمبا ملل الطبيب نفسه، وهو ما يجعل الطبيب غير مكترث.

) تصوير م. مصطفى(
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	•املش������كلة ال ترتب������ط دائماً بالطبيب، بل باملري������ض الذي ال يقول احلقيقة، ما يجع������ل الطبيب يتعامل معه 
بالطريقة نفسها.

	•ال تتوافر الس������رية املطلوب������ة لدى الطبيب، أواملمرض أواملوظف  في بع������ض مراكز األونروا الصحية، فال 
يتورع بعض هؤالء عن كش������ف أسرار املريض، ما يُلحق به األذى البالغ، مع ما يعني هذا من مخالفة قاتلة 

لقانون مهنة الطب وإنسانيتها. 

ق  بعض الناس على العيادة ألخذ الدواء من دون س������بب موجب أحياناً، يحرم أشخاصاً آخرين حقهم  	•تدفُّ
في احلصول على الدواء.

ثالثًا: واقع مختبرات األونروا:
	•عدم ثقة املرضى بالتحاليل املخبرية لعيادات األونروا في معظم املخيمات.

	•عدم شمول املختبرات جلميع التحاليل املطلوبة.
	•اختفاء نتائج أوراق الفحوصات بس������بب اإلهمال، أو بس������بب كثافة املرضى، أو بسبب متزيق النتائج التي 
يتأخر أصحابها بتس������لمها، أو بس������بب بحث املريض بنفسه على نتيجة فحصه، ما يؤدي إلى اختفاء نتائج 

فحوصات مرضى آخرين.

رابعًا:  االستشفاء في املستشفيات اخلاصة:
	•تتعاقد األونروا مع مستشفيات ال تتمتع بالكفاءة املطلوبة، وذلك للتوفير في املوازنة.

أي������ام إعطاء التحاويل محدودة، تنتهي في 20	• من كل ش������هر، وذلك يعني أن على املريض أن يختار موعد 
مرضه أو يختار أيام أمله ووجعه.

	•عدد األس������ّرة محدود ويتناس������ب مع املوازنة احملددة لذلك، وهذا يعني أنه ال ميكن أن يحصل كل املرضى 
على التحويل، فرمبا كان عليهم االنتظار للشهر املقبل أو الذي يليه.

	•بعض املستش������فيات التي تتعاقد معها األونروا تس������تغل املريض، فيضطر لدفع مبلغ مالي للطبيب اجلراح 
الذي يعتقد أنه لم ينل حقه كاماًل من املستشفى أو األونروا، فيأخذه من املريض، ويضطر بعض املرضى 

كذلك لشراء أدوية ضرورية للعالج رغم شمول التحويل لها.
	•ال تشمل التحويالت كل األمراض، وال تغطي كل العمليات.

	•ال تعطى حتويالت الوالدات إال ألول طفل أو إذا كانت الوالدة متعسرة )والدة قيصرية(.

ملـــاذا تعمل األونـــروا على تقليص النفقـــات؟ هل ملصلحة املريـــض، أم ملصلحة املوازنة؟ 
وهـــل التقشـــف يكـــون عـــادة علـــى الكماليـــات أم الضروريـــات؟ وهل صحـــة املريض من 

الكماليات؟

خامسًا: العالقة بني األونروا والفصائل الفلسطينية، املجتمع املدني والدولة اللبنانية:
	•الفس������اد املوجود في األونروا هو انعكاس لفس������اد موجود في األطر السياس������ية واالجتماعية في الوسط 

الفلسطيني.
	•العديد من ممثلي الفصائل لدى األونروا ال ميلكون اخلبرة وال املؤهالت العلمية املطلوبة للتباحث مع األونروا.

	•اللجان الش������عبية في املخيمات ال تعّبر عن الفلس������طينيني فيها، وهي ذات لون سياسي واحد في العموم، 
وهناك العديد من املخيمات فيها جلنتان تتحاوران مع األونروا، وهو ما يضعف املطالب املرفوعة. كذلك 
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إن اللجان الشعبية  في العموم ال تتوافر لديها 
الكف������اءات املتخصصة وهي حتتاج إلى كفاءات 

شابة.
	•عالق������ة األونروا مع منظم������ات املجتمع احمللي 
الفلسطيني ليس������ت باملس������توى املطلوب، رغم 
أنها تؤدي دوراً أكث������ر أهمية من دور الفصائل 

الفلسطينية.
	•عدم وجود هيئة تنسيق جلمعيات املجتمع املدني 

في كل مخيم يضعف دور هذه اجلمعيات.
	•ال تش������رف الدولة اللبنانية على عمل األونروا 
ف������ي مراكزها الصحي������ة، وبالتال������ي ال عالقة 
بينهم������ا. والعالقة فقط تقتصر على تنس������يق 

محدود إلدخال مواد أو سواها.  وبالتالي تغيب اجلهة الرسمية التي حتاسب املقّصرين في صحة الناس 
وحياتهم.

الصحة البيئية: تعاني املخيمات الفلس������طينية عدم توافر الش������روط الصحية الس������ليمة ألي بيئة. فاملخيمات 
عبارة عن كتلة إس������منتية وبش������رية كبيرة، يتضخم فيها عدد السكان ويتضاعف، فيما تبقى املساحة ثابتة. فال 
مساحات خضراء في املخيمات، ومعايير البناء الصحيحة غير موجودة، وقنوات الصرف الصحي ومياه الشرب 

ليست سليمة، ومكبات النفايات تقترب من املنازل، واملؤسسات التعليمية في مشهد مؤسف.

	•تختلط مياه الشفة مبياه الصرف الصحي في أكثر من مخيم.
	•الكثافة السكانية على بقعة جغرافية صغيرة تؤدي إلى انتشار األمراض الصحية والنفسية. 

	•حاوي������ات النفايات تقت������رب من مداخل العيادات، واملدارس مس������ببة من روائح كريه������ة، وأمراضاً جلدية، 
غ بعدم توافر مكان آخر. ومنظراً غير الئق. ووجودها املزعوم هناك يسوَّ

	•يبيع بعض الناس حاويات النفايات البالستيكية، أو يستخدمونها ألغراض أخرى.
	•يفتقر سكان املخيمات في العموم إلى الوعي بالصحة البيئية.

	•ال يتقي������د الناس مبواعيد جم������ع النفايات، ما 
يؤدي إلى انتش������ار أكياس الزبالة في األزقة، 
حيث تعبث بها القطط واجلرذان، والقوارض 

الصغيرة.
	•ليس في املخيمات مساحات كافية للتشجير، 
فكل متر مربع يُس������تخَدم للبناء، ملواكبة النمو 

الطبيعي للسكان.
	•وجود قنوات صرف صحي مكشوفة في بعض 

املخيمات.
	•عدم تطابق مشاريع البنى التحتية التي أجرتها 

وجتريها األونروا مع املواصفات املطلوبة.
مدخل مخيم الرشيدية ) تصوير خالد فهد(

إعتصام أمام وزارة الداخلية ) تصوير مصطفى اليونس(
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	•يتحمل سكان املخيمات جزءاً من املسؤولية في بروزهذه املشاكل الصحية البيئية.
	•مياه الشفة في بعض املخيمات غير صاحلة للشرب أو ماحلة جداً، ال تصلح حتى لالستخدام املنزلي.

	•انتشار مراكز تنقية املياه ومحاّلها من دون إشراف صحي عليها، ابتداًء من اآلالت املستخدمة في التنقية 
وانتهاًء بآلية وصولها الى املس������تهلكني. وانتش������ارها في املخميات هو نتيجة ع������دم صالحية املياه العادية 

للشرب.
	•تتوزع املس������ؤولية حيال املشاكل في الصحة البيئية على األونروا ابتداًء، ثم الناس، ثم الدولة اللبنانية، ثم 

الفصائل الفلسطينية ومنظمات املجتمع املدني.
	•تق������وم بعض منظم������ات املجتمع املدن������ي واألندية الرياضية بحم������الت تنظيف في أزق������ة بعض املخميات 

وزواريبها.
	•تتحمل الدولة اللبنانية مس������ؤولية كبيرة بعدم السماح بتوس������يع مساحة املخيمات. فاملخيمات الفسطينية 

بوضعها احلالي هي بؤرة مرضية، وهي غير صاحلة للسكن.
	•تنتش������ر األمراض اجللدية والتنفسية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بسبب الكثافة السكانية وبسبب 

اكتظاظ املنازل وقرب بعضها إلى بعض. 

هل موضوع الصحة البيئية في املخيم سبب أو نتيجة؟

محور الصحة النفســـية: انتشرت  
العدي������د م������ن األم������راض النفس������ية 
والسلوكية في املخيمات الفلسطينية، 
وهي ناجمة ع������ن جملة من العوامل 
السكنية،  الضاغطة، منها الظروف 
وبس������بب غياب  واحلرمان،  الفق������ر 
االجتماع������ي.  الترب������وي  احلاض������ن 
وانعكس������ت ه������ذه األم������راض م������ن 
خ������الل العنف لدى األطف������ال، ومن 
خالل توجه الش������باب إلى التدخني 

والنرجيلة وغير ذلك.  

	•تنعكس الظ������روف االقتصادية 
والضاغطة  القاهرة  والسكنية 

على سلوكيات السكان. 
	•انتش������ار العن������ف ل������دى األطفال 

بشقيه اللفظي واجلسدي على نحو متكرر خالل اليوم.
	•عدم وجود أماكن للهو واللعب يترك آثاراً نفسية لدى األطفال، حيث إن ألعاب األطفال تتركز على السالح 
اخلشبي، أو التشابك باأليدي، أو استحداث مواقع عسكرية وهمية، أو استخدام ألعاب نارية.                  

	•انتشار التدخني والنرجيلة على نحو واسع بني الشباب الفلسطيني في املخيمات.
	•غياب الرقابة االجتماعية والسياس������ية، وغياب فرص العمل أدى إلى انتش������ار حبوب الهلوسة بني الشباب 
الفلس������طيني في املخيمات. وإلى انتش������ار ”مرض الس������ي دي” مرض مش������اهدة األفالم اجلنسية، وأدى 

أحد منازل مخيم برج الشمالي ) تصوير محمود احلنفي(
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كذلك إلى استخدام وسائل جديدة للمخدرات )التنر، أدوية السعال، واحلاسسية، أدوية أعصاب، األدوية 
املخدرة...(.

	•التس������رب املدرس������ي وتراجع معدالت التحصيل املدرس������ي، نتيجة حتمية للضغوط النفس������ية الهائلة التي 
يعانيها سكان املخيمات، فالفلسطينيون في لبنان يعيشون من دون أفق، وال أمل في املدى املنظور في أن 

تتحسن ظروفهم املعيشية، وفوق هذا، فإن حقوقهم تُنتَزع الواحد تلو اآلخر.
	•الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية تترك أثراً مباشراً على التحصيل العلمي للطالب، 

ومن ثَّم على التوجه إلى سلوكيات اجتماعية خاطئة.
	•وج������ود حاجز اجليش على مداخل املخيم������ات، والتدقيق اليومي بهويات ال������ركاب، ووجود مراكز للجيش 

محيطة باملخيمات، يشّكل كل ذلك عامل ضغط  نفسي إضافي على سكان املخيمات.
	•انتشار املسلحني في بعض املخيمات يولد ضغطاً نفسياً آخر.

	•غياب الرقابة العائلية على نوعية البرامج التلفزيونية.
	•غياب التربية املجتمعية الشاملة )البيت، األسرة، املجتمع( يترك آثاراً سلبية على سلوكيات الناس.

	•انتشار بعض ظواهر حترشات الفتيان بالفتيات في املدارس االبتدائية هو نتيجة لكل العوامل السابقة.
	•وجود الفلسطينيني في لبنان كالجئني، وما عانوه من حتديات اقتصادية وسياسية وأمنية، وتراكم املعاناة 
خالل عقود من الزمن، كل ذلك ترك ظالالً كثيفة على مجمل املشهد االجتماعي والسلوكي للفلسطينيني 

في لبنان.

الهـــالل األحمـــر الفلســـطيني: هو أحد املراكـــز الصحية التي تقدم خدمات للفلســـطينيني 
فـــي املخيمـــات. لم يعد الهالل األحمر الفلســـطيني هـــو املرجعية الصحية للفلســـطينيني 
في لبنان. فواقعه يشـــهد تراجعًا دراماتيكيًا مقارنة باملاضي الذي كان يتمتع به، أو مقارنة 
باملؤسســـات الصحية األخرى. وتؤدي جملة من العوامل السياســـية واإلدارية دورًا في رســـم 

صورته احلالية.
	•كان اله������الل األحمر الفلس������طيني مبثابة وزارة الصحة الفلس������طينية في لبن������ان، وكان يُلجأ إليه أكثر من 

األونروا، وكان املالذ الصحي للفلسطينيني خالل حقبات سوداء مرت بهم.
	•غياب الهالل األحمر الفلس������طيني عن أداء دوره احلقيقي والفاعل هو ش������كل من أشكال غياب املرجعية 

العليا للفلسطينيني، حيث يحتاج الفلسطينيون فعاًل ال قوالً الى مرجعية صحية تهتم بشؤونهم.
	•يعاني الهالل األحمر الفلس������طيني جملًة من املصاعب واملش������اكل أثقلته وجعلته عاجزاً عن القيام بدوره 

احلقيقي. 
	•الكادر الطبي املوجود في مراكز الهالل األحمر الفس������طيني ليس باملؤهالت املطلوبة، املمرضون ليس������وا 

طالب جامعات، ورواتب املوظفني زهيدة جداً.
بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993	• تراجع اهتمام منظمة التحرير الفلسطينية بهذه املؤسسة احليوية.

	•الهالل األحمر الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلني يرتبط بوزارة الصحة التابعة للسلطة 
الوطنية الفلسطينية. أما الهالل في لبنان فهو مرتبط مبنظمة التحرير الفلسطينية.

	•يعاني الهالل األحمر الفسطيني فساداً إدارياً ومالياً كبيراً جداً. ويترك ذلك أثراً سلبياً كبيراً على مكانة 
الهالل وسمعته.

	•عدم توافر مراكز غسل الكلى في جميع مراكز الهالل.



الدرا�سة ال�سحية

101

	•عدم استغالل املوارد البشرية واملادية املوجودة بالطريقة الصحيحة.

	•عدم احترام الناس حلرمة املستشفى، والتعرض له في غير مناسبة.
	•عدم استفادة جميع الناس من احلسومات املقدمة، ويقتصر ذلك على األشخاص املنضوين حتت فصائل 

منظمة التحرير الفلسطينية.
	•غياب اجلهة الرقابية لإلشراف على املستشفى )وزارة الصحة(.

الهالل األحمر الفلسطيني، متى يعود إلى سابق عهده؟ ومن املسؤول من الناحية السياسية 
واإلدارية عن تردي واقع هذه املؤسسة احليوية؟

املراكز الصحية األخرى: مع تراجع أداء األونروا، ومع تراجع مكانة الهالل األحمر الفلس������طيني، بدأت مراكز 
ومؤسس������ات صحية تؤدي دوراً ما في احلياة الصحية للفلس������طينيني. ومع أن هذه املراكز ليست كبيرة، إال أنها 

تبوأت مكاناً لها.

	•حتتاج املراك������ز الصحية عامة إلى 
توفير املع������دات والل������وازم الطبية 

الكافية. 
	•تتبع العديد م������ن املراكز الصحية 
تنظيمات فلس������طينية بعينها، ومع 
أن ذل������ك ال ميّثل عقبة بحد ذاتها، 
إال أن العمل التخصصي ال يتوافر 

بشكل كاٍف أحياناً.
	•ينعكس الوضع األمني املتفجر في 
في  املخيم������ات، وخصوصاً  بعض 
مخيم عني احللوة سلباً على عمل 
هذه املراكز، ما يضطر العديد من 

األطباء لعدم دخول املخيم، وهو ما يصيب املركز بأضرار كبيرة.
	•تفتقر املخيمات عموماً إلى مستش������فيات وغرف عمليات، تس������تطيع أن تواجه املخاطر الصحية التي قد 

تطرأ فجأة أحياناً.
	•تؤدي بعض املراكز الصحية في بعض املخيمات دوراً صحياً هاماً جداً، وتقدم خدمات جليلة لسكانها.

	•تفتقر املخيمات الفلسطينية إلى الكادرات الطبية، فعزوف الفلسطينيني عن تعلّم الطب ألسباب اقتصادية 
وقانونية يؤثر على البنية التحتية الصحية للمخيمات. 

هل تنحو األونروا إلى خصخصة مراكزها الصحية ملصلحة املراكز الصحية األخرى؟
الدولة اللبنانية: يُلقي العديد من املراقبني مس������ؤولية كبيرة عل������ى كاهل احلكومات اللبنانية املتعاقبة أو الدولة 
اللبنانية. فالدولة اللبنانية مس������ؤولة عن الس������كان القائمني على أراضيها، وعليه������ا إن كانت عاجزة عن تقدمي 
اخلدمة املباش������رة لس������بب أو آلخر أن توفر األرضية الصحيحة وتعطي الفلس������طينيني الفرصة لش������ق طريقهم 

بأنفسهم، فتسمح لهم مبزاولة مهنة الطب وفتح العيادات والصيديليات خارج املخيمات. 

  ) تصوير مصطفى يونس(
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أبرز املشاكل املتعلقة بوزارة الصحة جتاه الفلسطينيني:

	•الكادر الطبي الفلسطيني ال ميّثل عبئاً على الواقع اللبناني، بل رمبا لو تهيأت له الظروف املناسبة، لكان 
دوره أكثر فاعلية وحيوية جتاه املجتمع الذي يعيش فيه.

	•ال ميكن الفلسطينيني االنتساب إلى نقابة األطباء مبا حتمله من مزايا مهنية عديدة لهم.
	•عدم شمول الفلسطينيني بخدمات الضمان الصحي التابع لوزارة الشؤون االجتماعية.

	•عدم الس������ماح بتوس������يع املخيمات الفلسطينية كي تتناسب مع الزيادة الس������كانية املّطردة، ومبا يخفف من 
الضغط السكاني الذي يوّلد مشاكل صحية عديدة.

كيف ميكن أن تســـاهم الدولة اللبنانية بالتخفيف من معاناة الفلســـطينيني الصحية؟ 
وهـــل الدولـــة عاجزة فعاًل؟ ومتـــى تتوقف اجلدلية القائلة إن منح الفلســـطينيني حقوقهم 

اإلنسانية البسيطة يعني التوطني؟
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جمعّية الهالل الأحمر الفل�سطيني
مستشفى الهمشري  )  

نبــذة:
تأسس������ت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني رس������مياً في عام 1968، وهي جمعية وطنية إنسانية. تُعنى جمعية 
الهالل األحمر الفلس������طيني منذ إنش������ائها بصحة ورفاه الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب احملتاجة داخل 

األراضي الفلسطينية احملتلة وفي الشتات.

تس������عى جمعية الهالل األحمر الفلس������طيني إلى التخفيف من املعاناة اإلنس������انية عن طري������ق تقدمي اخلدمات 
والرعاي������ة الصحية الوقائي������ة والعالجية، خدمات إعادة التأهيل، برامج وأنش������طة املتطوعني التي تروج برامج 
التنمي������ة االجتماعي������ة والثقافية وتعززها، م������ع التركيز على فئات املجتمع األكثر ضعف������اً. وتركز جمعية الهالل 
األحمرالفلس������طيني على نشر القيم اإلنس������انية واملبادئ األساس������ية للحركة الدولية للصليب والهالل األحمر، 

باإلضافة إلى القانون اإلنساني الدولي.

ف������ي ع������ام 1969، ُكلِّفت جمعية الهالل األحمر الفلس������طيني توفي������ر اخلدمات اإلنس������انية والصحية والثقافية 
واالجتماعية في أماكن وجود الس������كان الفلس������طينيني. بعد اتفاقية أوس������لو وتأليف وزارة الصحة الفلسطينية 
رس������مياً من قبل السلطة الفلسطينية، كلفت السلطة الوطنية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في عام 1996 
وع������ام 1999 توفير خدمات اإلس������عاف ونقل الدم وخدم������ات الطوارئ في األراضي الفلس������طينية واخلدمات 
الصحية في الش������تات. أّدت جمعية الهالل األحمر الفلس������طيني دور الهيئًة املكملًة للسلطات العامة، مستهدفة 
الفئات املس������تضعفة واحملرومة من الشعب الفلس������طيني. وقد أصبحت اجلمعية إحدى أهم املؤسسات التي ال 
تبغي الربحية والتي تقدم اخلدمات الصحية واالجتماعية في األراضي الفلس������طينية احملتلة. وبالرغم من كل 
املعوقات والصعاب، اس������تمرت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في توفير اخلدمات اإلنسانية ودعم الشعب، 

عبر فروعها في فلسطني وفي البلدان العربية املضيفة، حيث تعيش أعداد كبيرة من الفلسطينيني.

جمعي������ة الهالل األحمر الفلس������طيني هي عضو كام������ل العضوية في احلركة الدولي������ة للصليب األحمر والهالل 
األحمر، وبالتالي تتبع املبادئ األساسية لهذه احلركة: اإلنسانية، عدم التحّيز، احلياد، االستقاللية، التطوعية، 

الوحدة والعاملية.

اس������تجابة للالجئني الفلسطينيني، ونظراً للوضع الصعب في لبنان، أنشأت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني � 
لبنان 5 مستش������فيات )إحالة واحد و4 مناطق(، باإلضافة إلى 9 مراكز للرعاية الصحية األولية لتوفير الرعاية 

الصحية في مناطق محددة حيث اخلدمات واالحتياجات كبيرة.

جميع املرافق الصحية جلمعية الهالل األحمر الفلس������طيني � لبنان تقع داخل مخيمات الالجئني الفلس������طينيني 
أو بالقرب منها. وهذه املرافق تخدم كاًل من الالجئني املس������جلني وغير املسجلني، فضاًل عن أي شخص يطلب 

املساعدة الطبية.

ومنذ شباط 1999 تعاقدت األونروا على 82 من 209 أسّرة في مستشفيات جمعية الهالل األحمر الفلسطيني � لبنان 

 )10( قام بالبحث كل من طارق عليوة وسماهر اخلالدي
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عن طريق االتفاقات السنوية. رّد األونروا ال يغطي التكلفة الكاملة لتعاقد األسّرة. صيانة معدات املستشفيات 
وتطويرها، وحتسني نوعية مستشفيات جمعية الهالل األحمر الفلسطيني � لبنان واستدامتها، وخاصة في هذا 
الوضع الراهن في لبنان تزيد من الطلب على جمعية الهالل األحمر الفلس������طيني إليصال اخلدمت األساس������ية 
ألكث������ر احملتاجني، آخذين في االعتبار أن توفير األدوية، املواد غير القابلة إلعادة االس������تعمال واللوازم الطبية، 

فضاًل عن الرواتب يظل األولوية، فضاًل عن أن الظروف السياسية واالقتصادية تتدهور بسرعة.

ف������ي عام 2006 بلغ إجمالي ع������دد املوظفني الذين يعملون في جمعية الهالل األحمر الفلس������طيني � لبنان 616 
شخصاً استفادوا من اخلدمات التي تقدمها جمعية الهالل األحمر الفلسطيني � لبنان.

التأسيس واملساهمة به
أنش������ئ مستشفى الهمش������ري في عام 1974، تابعاً جلمعية الهالل األحمر الفلس������طيني. ولم تستطع اجلمعّية 
استكماله، وبعد االجتياح الصهيوني عام 1982م استقر فيه الصهاينة ودمروا جزءاً كبيراً منه. وفي عام 1986 
ص������در قرار البدء به كبناء مستش������فى، وبدأ العمل به أيضاً عام 1986. وس������اهم ببنائه االحتاد الدولي للهالل 

والصليب.  

املوقع:
يقع مستش������فى الهمشري الى الشرق من مدينة صيدا، يبعد عن وس������طها 3 كلم، يتبع إدارياً لبلدية املية ومية، 
ويس������تقبل املستش������فى احلاالت الطبية التي حتال عليه من عيادات األونروا ومن عيادات مستش������فيات الهالل 

األحمر الفلسطيني.

وأهم ما مييز هذا املستشفى أنه يحتضن املركز الوحيد الستقبال الفلسطينيني املصابني بالفشل الكلوي. 

نبذة:
مستش������فى الهمش������ري تابع جلمعية الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان، املركز الرئيسي للهالل في مركز عكا 
ببيروت، وهو مركز للعيادات التخصصية، وفيه تقع رئاس������ة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، وكذلك اإلدارة 
العامة املتمثلة باألستاذ أحمد علي. وهناك أيضاً اخلدمات الطبية متمثلًة بالدكتور صالح األحمد. وفي مركز 

عكا في بيروت أيضاً مقر جلنة الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان وتتألف من عشرة أشخاص.

 ويتبع جلمعية الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان خمسة مستشفيات، هي:

	•مستشفى بلسم في صور مبخيم الرشيدية.
	•مستشفى حيفا في برج البراجنة.

	•مستشفى صفد في طرابلس مبخيم البداوي.
	•مستشفى الناصري في البقاع في بر إلياس.

منها مستشفى الهمشري، وهو املستشفى املركزي جلمعية الهالل األحمر. عدد األسّرة فيه 66 سريراً، واألونروا 
متعاقدة ب�30 سريراً يومياً من أصل 66 سريراً ومبعدل 900 ليلة عالج شهرياً 24 ساعة.
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أقسام املستشفى: 
قسم باطني وأطفال )34	• سريراً(. 

قسم توليد وأمراض نسائية )10	• أسّرة(. 
قسم جراحة عامة )20	• سريراً(. 

قسم عناية فائقة تتضمن العناية القلبية )4	• أسّرة(. 
	•حضانتان. 

	•قسم للطوارئ. 
قسم قصور الكلى وغسل الدم )14	• سريراً(.

	•مركز للتشخيص ويضم: 
	•آلة تصوير الثدي، آلة للتصوير باملوجات فوق الصوتية، باإلضافة إلى آالت األشعة املختلفة.

	•قسم خاص للعالج الفيزيائي. 
	•مختبر متطور مجّهز أحدث اآلالت يتضمن قس������م بنك الدم، وال������زرع. باإلضافة إلى العيادات اخلارجية 
التي تضم االختصاصات اآلتية: األش������عة، األطفال، األنف واألذن واحلنجرة، التخدير، اجلراحة العامة، 
األم������راض اجللدية، جراحة العظام، جراحة العي������ون، الغدد الصماء، أمراض القلب، املختبر، املس������الك 

البولية، األمراض النسائية، جراحة الوجه والفك، األسنان والصحة العامة. 

يعم������ل في املستش������فى نحو 43 طبيباً و76 ممرضاً. حس������ب املصادر، يبلغ راتب الدكت������ور نحو 500$ واملمرض 
.$250

قسم َغسل الكلى:
في قسم غسل الكلى 15 وحدة غسل كلى، ويعالج فيه 60 مريضاً. وقد تبرع باألجهزة األستاذ حسني الطبري، 
وهو فلسطيني مقيم في اخلارج وميول 70% من مصاريف القسم، فيما تغطي اجلمعية 30% الباقية، باإلضافة 
إلى استش������فاء على حساب جمعية الهالل األحمر الفلس������طيني ونفقتها. عدد املرضى الذين يعاجلون في هذا 
القسم نحو 60 مريضاً، وهناك نسبة 2-3% شهرياً ميوتون، والرقم للمرضى دائماً ما بني 60 إلى 63، أو يزيد 

قلياًل.

مشكلة حساسة:
إن الطبيب في هذا املستش������فى ال يؤدي عمله اإلنس������اني الصحيح جتاه املرضى كما يجب، وهذا أمر في غاية 
اخلطورة، وقد يكون س������بباً في تدهور احلالة الصحية للمرضى وتفاقمها، لذا يجب التنبيه إلى ضرورة تكثيف 
اجلهود والعمل على تخطي هذه الظواهر غير اإلنسانية في التعامل مع املرضى، وذلك من خالل اعتماد مبدأ 

املراقبة لكشف املقصرين ومحاسبتهم، مع األخذ في االعتبار جميع النواحي املتعلقة باملريض:

	•اإلنسانية
	•االجتماعية

	•الروحية
	•االقتصادية
	•التثقيفية 
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مهنة التمريض )11(:
إن مهنة التمريض هي مهنة إنس������انية س������امية. اجلميع في هذه املؤسسة يتحدثون عن نقابة األطباء، لكن 

في املقابل: أين نقابة املمرضني الفلسطينيني الذين أصبحت أعدادهم كبيرة؟

	•حتديد الوصف الوظيفي لكل ممرض.
	•اعتماد الشهادات احلكومية حسب القانون اللبناني.

 •	(BT – TS – LT إعطاء املمرض حقوقه كاملة حس������ب الش������هادة التي حص������ل عليها من الدولة اللبناني������ة
(BS، فرواتب املمرضني الذين قضوا فترات طويلة أعلى من رواتب املمرضني احلاصلني على ش������هادات 

.((LT(BS)
	•أن يقرأوا القانون اللبناني ويعتمدوه لكي ال يحطموا طموح الش������باب الذي يس������عى جاهداً للتقدم في هذه 
املهنة العظيمة، التي من املالحظ أن معظم الناس ال يعرفون قيمتها وينظرون إلى املمرض كانه عالم آخر 
بعيد عن مجال الصحة الطبية، بل كأنه مجرد ممرض مهماته بدائية. فالقانون الذي وضعته كل دساتير 
العالم، وخصوصاً لبنان الذي نخضع حتت نظامه حدد لكل دراس������ة في مجال التمريض مهمات، فلماذا 

نحن نضع املمرض في دائرة معينة؟
	•التش������جيع الدائ������م على تطوير 

املهنة.
	•الفهم الصحيح لهذه املهنة.

	•االطالع عل������ى القانون واإلدارة 
لهذه املهنة.

	•أحترام حقوق املمرض.
	•العم������ل عل������ى تثقي������ف املجتمع 

وإرشاده.
اآلفاق  توس������يع  عل������ى  	•العم������ل 

العلمية.
مب������دأ  إلغ������اء  عل������ى  	•العم������ل 

احملسوبيات في التوظيف.
	•تش������جيع املمرض������ني من خالل 

الدعم املعنوي.
	•العم������ل عل������ى تأس������يس نقابة 

املمرضني الفلسطينيني.

       مقابلة مع أحد العاملني في مستشفى الهمشري فّضل عدم ذكر إسمه. أجرى املقابلة محمود احلنفي، تشرين الثاني 
 .2009

أحد أقسام مستشفى الهمشري ) تصوير محمود عاشور(
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الرئي�ش العام لحتاد الأطباء وال�سيادلة
الفل�سطيني ممنوع من مزاولة الطب يف لبنان     

 موفد اجلزيرة نت- بيروت

 يعاني اجلس������م الطبي الفلسطيني في لبنان األمرين: مرارة التقصير بسبب قلة 
اإلمكان������ات وضعف املصادر املادية، ومرارة احلرمان القانوني، حيث ال يس������مح 

القانون اللبناني للطبيب الفلسطيني مبزاولة مهنته في لبنان.

في هذا السياق، كان حوار مع الدكتور قاسم محمد صبيح، رئيس االحتاد العام 
لألطباء والصيادلة الفلسطينيني، استهله الدكتور صبيح بالقول:

تُعنى األونروا بالوضع الصحي للمواطن الفلس������طيني في لبنان، وذلك مبا متّثله 
من الصحة الوقائية على نحو أساسي مع جانب الصحة العالجية، ومن خالل املستوصفات واألدوية.

ويغط������ي اجلانب العالجي الهالل األحمر الفلس������طيني من خالل التعاقد املبرم م������ع األونروا، وقدرات الهالل 
األحمر وإمكاناته محدودة، فبعض العمليات الكبرى كالقلب املفتوح، وأمراض الس������رطان ال يستطيع أن يتعامل 
معها، حتى في غس������ل الكلى، رغم أن القس������م يقدم خدمات مهمة، ولكنه ال يس������تطيع أن يستوعب كل املرضى 

الفلسطينيني.

فالقس������م املوجود في املستشفى يستطيع أن يستقبل بحدود 60 مريضاً شهرياً، ولكن أي مريض جديد ال يجد 
مكاناً، فعليه االنتظار ويغس������ل على حس������ابه حتى يتوفى أحد املرضى، أو أن ينتقل أحد املرضى من منطقة إلى 
منطقة أخرى. وهذا القسم هو الوحيد لغسل الكلى في لبنان، أما في املناطق األخرى )الشمال والبقاع( فغير 

متوافر أي مركز آخر لغسل الكلى.

إذن هناك حدود لتقدميات الهالل األحمر الفلسطيني، فيضطر املريض للجوء إلى املستشفيات اللبنانية، مثل 
مستشفى غسان حمود في صيدا أو الساحل في بيروت.

عندما يذهب املريض إلى مستشفى غسان حمود أو الساحل، هل يغطيه الهالل؟

ال، تغطيه األونروا ب�250 ألف ليرة لبنانية يومياً، أي أجرة السرير، وإذا دخل املريض غرفة العناية املركزة حيث 
ال تقل تكلفته عن مليون ليرة يومياً، على املريض أن يجد من يوّفر له 750 ألف ليرة يومياً في غرفة العناية.

 األونروا تدفع ما ال يزيد على 1500 دوالر كسقف للمريض؟
هذه تدفعها لعملية القلب املفتوح التي تكلف بني 5000 إلى 10.000، عملية واحدة مع ش������رايني تكلف 5000 

دوالر، ولكن إذا كانت شرايني مع صمام أو مع صمامني فقد تصل إلى 10 آالف دوالر. 

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3E095E0E-0AE0-4313-A938-E2C231767A65.htm- 04/12/2008   )12(
 الرئيس السابق. نص املقابلة مأخوذ عن موقع اجلزيرة نت. 

د. قاسم محمد صبح
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األون������روا تغطي 1500 دوالر مقطوعة مهما كانت تكاليف العملية، أما القلب العالجي، مثاًل واحد عنده جلطة 
ف������ي عضل������ة القلب ويحتاج إلى عناية 4-5 أيام ويخرج، تغطيه األونروا ب�������250 ألف ليرة، والبقية على املريض 

يبحث عن مصدر ثاٍن إما يتسول على باب املساجد أو يذهب جلهات سياسية أو خيرية ملساعدته.

بعض الناس قالوا لنا إن األونروا لم تعطهم أي حتويل ورفضت عالجهم.
بالنس������بة إلى غس������ل الكلى، ممكن أاّل تعطيه، ولكنها تعطي 250 ألفاً يومياً للسرير كعالج، كمن عنده التهاب ما 
أو أي واحد يحتاج إلى عالج في املستش������فى تدفع للس������رير 250 ألف ليرة لليلة الواحد، وعادة في حد أقصى، 
يبق������ى املريض أربعة أيام، وأحياناً قد متدد في بعض احلاالت لعش������رة أي������ام، وبعد ذلك على املريض أن يتدبر 
أمره، وأقصى احلاالت هذه حتتاج إلى واسطة ومعارف، وإشكاليات كثيرة حتى يأخذها، يعني ال يعطى العشرة 

أيام هذه بسهولة.

أما األربعة أيام فسهلة؟
ال، ع������ادة الروت������ني، يأتي املريض إلى الهالل األحمر في الهمش������ري أو غيره وجُت������رى له فحوصات وعالجات، 
ولنفترض أنه احتاج فحوصاً غير متوافرة في الهمش������ري، عندئذ نكتب له حتوياًل إلى مستش������فى لبناني أكثر 
تخصص������اً، هنا تغطية األونروا ب�250 ألف ليرة لبنانية لليلة، بينما ميكن الفحوصات وأجرة األطباء وغير ذلك 

أن تكلف املاليني، وقد تعطيه أربعة أيام فقط، وأي تكاليف أخرى عليه أن يتدبر أمره.

واألونروا بدأت تقلص خدماتها في كثير من املجاالت، وخاصة في املجال الصحي، فعدد الليالي في الهمشري 
مثاًل أقل كثيراً من الس������ابق الذي كانت تعطيه للمستش������فيات اخلاصة، وذلك تبعاً لسياس������ة تقليص خدماتها 

كأونروا.

هل يستطيع املريض أن يذهب إلى املستشفيات اللبنانية؟
نعم، ولكن السياسة العامة أن يبدأ في مستشفى الهالل، وإذا عجز املستشفى يُنَقل إلى مستشفى آخر.

اجلسم الطبي الفلسطيني هل يقبض من األونروا أم من املنظمة؟
موظف������و األون������روا يقبضون من األونروا، فهناك عيادات لألونروا يعمل فيها أطباء فلس������طينيون وعددهم قليل 
ومح������دود، إذ ال يتجاوزون عش������رين طبيباً في كل لبن������ان، وهذا العدد ليس بالكبير، فه������م يعملون في عيادات 

األونروا فقط ألن األونروا ليس عندها مستشفى.

لكن أليس العدد قلياًل؟
هن������اك جمعي������ات خيرية لديها عدد أكبر. مثاًل، عني احللوة 3- 4 أطباء صحة عامة، في صور طبيب أو اثنان، 

في بيروت 4-5 أطباء، في البقاع واحد أو اثنان، في الشمال واحد أو اثنان، وهكذا.

أنتم عندكم أطباء وصيادلة، وممنوع العمل عليكم في لبنان، فماذا تنفع النقابة؟
النقابة متّثل جانبني: نوع من الغطاء القانوني لألطباء داخل مؤسس������اتنا الفلس������طينية،أي داخل جمعية الهالل 
األحمر، حتى ال يقع أي ظلم من اإلدارة على الطبيب في جمعية الهالل. في النهاية هي مؤسسة لها مستشفياتها، 

إذ عندها خمسة مستشفيات:
	•مستشفى بلسم في صور مبخيم الرشيدية.

	•مستشفى الهمشري في صيدا.
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	•مستشفى حيفا في برج البراجنة.
	•مستشفى صفد في طرابلس مبخيم البداوي.

	•مستشفى الناصرة في البقاع في برإلياس.

كيف يتعاقد الطبيب الفلسطيني مع األونروا، وهو أساسًا ال يحق له العمل؟
ه������ذا ضم������ن اتفاقيات األمم املتح������دة مع الدول������ة اللبنانية، ألن األون������روا هي وكالة غوث وتش������غيل الالجئني 
الفلسطينيني )United Nations for Refugees & Work Agency(، وكان من ضمن مهماتها عدم تشغيلهم داخل 
لبنان في مؤسسة األونروا، بل إيجاد عمل لهم في دول اخلليج أو في غيرها، لهذا أُنشئ مركز سبلني لتخريج 
مدرسني ومهنيني من املفترض أن يتدبروا لهم وظائف في اخلارج. وكانت األونروا تؤمن وظائف للفلسطينيني. 

وفي الفترة األخيرة ضمن عملية تقليص خدماتها لم يعودوا يهتمون بهذه القضايا.

هل راجعتم الدولة اللبنانية بصدد قانون العمل؟
 راجعناه������ا أكثر من مرة، حتى م������ع النقابة اللبنانية، فكان اجلواب: يحتاج هذا إلى قرار سياس������ي من الدولة 

اللبنانية.

ماذا يعني قرار سياسي؟ كيف تفهمه أنت؟
هو نوع من الضغط على الفلس������طينيني من أجل أن جتد اجلهات الدولية حاًل ملش������كلة الالجئني الفلسطينيني 

في لبنان.

مبعنى أن الدولة اللبنانية تتخلى عن الالجئ الفلسطيني حتى يعتني به اآلخرون؟
 فلنقل إنه قد يكون لها جانبان:

	•جانب لتهجير الفلسطيني من لبنان وعدم بقائه، كنوع من الضغط عليه.
	•وجانب آخر أن يصرخ الفلس������طيني ويقول: أريد حاًل، وأن يقبل بأي حل يعرض عليه من جهة. ومن جهة 

أخرى من أجل أن تبحث له اجلهات الدولية عن حل.

الدولة اللبنانية تقول العكس، تقول إنها مع الفلسطينيني وحق العودة وما إلى ذلك؟
نح������ن ضد التوط������ني، ولكن هل أنت ضد التوطني ومع التهجير؟ أم أنك ضد التوطني ومع إعطاء الفلس������طيني 

حقوقه ريثما يوجد حل لوضعه؟ 

ما متارس������ه الدولة اللبنانية ضد التوطني ومع التهجير، ألنها متنع الفلسطيني من أن يكون له سقف بيت يقيم 
فيه في لبنان، فأنا أسكن في شقة وال أستطيع تزويج ابني فيها، فعندما ال يستطيع ابني أن ميتلك بيتاً يعيش 
فيه س������يبحث عن مكان آخر، وفي النهاية تتحقق هجرته على نحو غير مباش������ر. فعندما متنعه من أن يكون له 
منزل وأن يكون له عمل، سيبحث عن العمل في مكان آخر خارج املنطقة العربية، وبالتالي يُنَّفذ املخطط لتهجير 

الفلسطينيني وترحيلهم من لبنان.

متخرجو الطب من لبنان أم من اخلارج؟
فيهم من لبنان، وهناك مجموعة من األطباء يتدربون في مستشفى حمود، وخاصة متخرجي اجلامعة العربية، 
وهن������اك مجموعة من متخرجي اجلامع������ة األميركية في بيروت، واألغلبية هم متخرجو أوروبا الش������رقية. لكن 
معظمه������م دخل������وا امتحان الكولوكيوم وجنح������وا في امتحان الكولوكي������وم املعادلة اللبناني������ة، ولكن مكتوب على 
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الكولوكيوم: ال تسمح هذه الشهادة له مبزاولة العمل على األراضي اللبنانية إال بعد أخذ موافقة وزارة الصحة.

هل تشترطون املعادلة اللبنانية للشهادة؟
ال، ال نش������ترط، ألنها صادرة عن جامعة محترمة، وكل طبيب يعمل عندنا بإش������راف وله زمالء يعمل لهم وهم أقدم 

منه، فنحن أشبه مبستشفى حكومي.

هل يسمح للفلسطيني الذي يحمل جنسية أخرى بالعمل في لبنان؟
نعم، لكن بش������روط أخرى بحس������ب جنس������ية البلد التي يحملها ويعامل كأي أجنبي مثل األميركي أو الفرنسي الذي 
يعمل في لبنان في املستش������فيات اخلاصة، والدولة اللبنانية عموماً تتذرع باملعاملة باملثل في منعها للفلس������طيني من 
العمل في لبنان. ولكن نحن ليس عندنا دولة، وأنت حتاس������بني على ش������يء ال أملكه، فعندما يكون عندي دولة ومتنع 

اللبناني من العمل امنعني من العمل.

إذن فلتصدر السلطة الفلسطينية قرارًا بالسماح للبناني بالعمل، ولو نظريًا؟
أنت تقول الس������لطة، ال دولة، وما زالت حتت احلكم اإلس������رائيلي، وإلى اآلن لم يصدر الدستور، وليس هناك قوانني 

لدولة قائمة.
هل ينتسب إلى النقابة عندكم كل األطباء الفلسطينيني؟

موجود نائب رئيس االحتاد، الدكتور عامر الس������ماك من اجلبهة الش������عبية، والنائب الثان������ي الدكتور علي بليبل من 
اجلبهة الدميوقراطية، واالحتاد مفتوح لكل القوى السياس������ية، وهو بيت الش������عب الفلس������طيني وال خط أحمر على 
أي إنس������ان مهما كان انتماؤه السياس������ي أو تفكيره أو وجهة نظره، واالحتاد يعمل على حماية اجلميع، حتى من ليس 

عضواً في االحتاد.
ليس في محافظة البقاع وجود كبير لفتح، أو هذا ما يقال، فهل للنقابة وجود جيد فيها؟

نحن نقود الوضع في البقاع، ولدينا احتفاالت جماهيرية هناك، بإمكانك أن تعرف ش������عبنا منها. وقبل س������نتني، ملا 
كان ممنوعاً على حركة فتح أن توجد حتت اس������م االحتاد، أقمنا مهرجاناً في إحدى مدارس ثعلبايا، وعندما أردنا 
االنصراف غّنى أحد املطربني أغنية في اللحظة ألبي عمار فقامت اجلماهير وحملت الكراسي ورقصت الدبكة، مع 
العلم بأّن التعليمات كانت تقضي بعدم ذكر فتح أو أبي عمار في االحتفال جتنباً للمشاكل، وبعد ذلك جتدد االحتفال 

وكأن الناس كانوا بحاجة للتنفيس عن مكنوناتهم.
أنتم النقابة في لبنان فقط؟

نعم، ولكن نرى أنفسنا جزءاً من االحتاد العام الذي يضم الفلسطينيني في كل أماكن وجودهم، فهناك احتاد له فروع 
في األرض احملتلة، في الضفة وغزة وفرع سوريا وفرع لبنان وفرع مصر، ولدينا أطباء في األونروا أيضاً.

هل تسيطرون على االحتاد باعتبار أن هناك فالنًا مع أبي عمار من قبل التنظيمات األخرى؟
األطباء ينتخبون من يرونه مناس������باً ضمن اقتناعاتهم، فإذا انتخبوا أياً كان، فليس عندنا أي مش������كلة، حتى لو جاء 

رئيس االحتاد من أي تنظيم، ففي النهاية نحن أطباء.

في سوريا َمن نقيب األطباء؟
أحد زمالئنا من الصاعقة، ولكن هناك عضو من حركة فتح في الهيئة اإلدارية.

في طرابلس، في البداوي، أيضًا الصاعقة لها وجود قوي؟
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عندنا منتسبون في طرابلس، نحو 42 طبيباً، وكان لي لقاء معهم ولم يبق لرابطة األطباء في طرابلس التي يقودها 
أحمد احلاج سوى 12  منتسباً، وهو يعلم أن وضعه انتهى.

هل الفصائل املعارضة تدعم احلاج؟
يحاول أن يعمل ازدواجية، ولكن ذلك ضمن قرار سياس������ي، فعندما نطلب منهم الدخول يرفضون ألن هناك قراراً 
سياسياً، ولكن إذا تغير موقف الصاعقة والقيادة العامة من منظمة التحرير فستنتهي هذه الظاهرة، والكل سيلحق 

باالحتاد ولن يكون هناك أي احتاد ثان.

هل تعترف الدولة اللبنانية بالنقابة ؟
نع������م، تعترف كل النقابات واجلهات الدولية بنقابتنا، حتى نقابة األطباء اللبنانية، ولنا عالقات متبادلة، وُدعينا إلى 
اللقاء الذي جرى مع الرئيس احلريري في مقر النقابة، وُدعينا رسمياً إلى اللقاء الذي جرى مع الرئيس نبيه بري، 

وعالقاتنا النقابية جيدة. 

في النهاية، النقابة رسمية وتنضوي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وكل إطار خارج املنظمة ال شرعية له.

كم عدد األطباء والصيادلة اآلن في النقابة؟
املنتسبون إلى االحتاد حالياً يتجاوزون 360 طبيباً وصيدلياً.

هل تفتحون صيدليات وعيادات بشكل عادي داخل املخيمات؟
نعم، بشكل عادي وبكثرة.

كنقابة موجودون في كل املخيمات؟
موجودون في داخل كل مجتمعاتنا، وعندنا جلان احتادية منتخبة في كل منطقة وتتبع االحتاد.

هل اللجان مقّسمة إداريًا حسب املخيمات؟
ال، حس������ب املناطق، منطقة صور ومنطقة بيروت ومنطقة صيدا ومنطقة الش������مال ومنطقة البقاع. ويجتمع املؤمتر، 
العام وجتاوز عدد املجتمعني في آخر اجتماع 206 أعضاء من املجموع العام، وانتخبوا هيئة إدارية لكل لبنان عددها 
12 شخصا، وبعد ذلك الهيئة اإلدارية أشرفت على انتخابات في املناطق، واجتمع أطباء كل منطقة وانتخبوا جلاناً 

احتادية ملناطقهم.

هل تقدم لكم املنظمة مساعدة؟
تقدم لنا املنظمة مساعدة شهرية تغطي مصاريف املكتب، وال توجد رواتب، وال توجد مخصصات، تغطي املصاريف 
فق������ط، وإذا وقعنا في عجز مالي نقدم مذكرة للمنظمة فتصرف لنا ما نحتاجه، ونعتمد على اش������تراكات األعضاء 

بشكل أساسي.

أغلب األعضاء ال يعملون، فكيف يسددون االشتراكات؟
االشتراك رمزي، 10 آالف ليرة في السنة كلها، وعموماً معظم الشباب يستطيعون تدبيرها.
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التو�سيات النهائية للدرا�سة ال�سحية

أواًل: عيادات األونروا 
	•زيادة عدد األطباء العاملني في العيادات مبا يتناسب مع عدد املرضى الكبير.

	•التعاقد مع أطباء في جميع االختصاصات وزيادة عدد أيام عملهم.
	•استحداث قسم للطوارئ في املخيمات مهمته التعامل مع احلاالت الطارئة ويفتح أبوابه كل أيام األسبوع 

على مدار الساعة.
	•تطوير املختبرات في العيادات وتزويدها باآلالت التي تتيح لها إجراء كل الفحوصات املخبرية.

	•إنشاء قسم متطور لألشعة التشخيصية في كل العيادات.
	•توفير كل أصناف األدوية بكميات كافية.

	•مراقب������ة عمل األطباء واملمرض������ني والعاملني في العيادات من جلان تخصصية ومعاجلة املش������اكل املالية 
واإلدارية.

	•توفير سيارات إسعاف كاملة التجهيز لكل املخيمات.

فة والصرف الصحي والنفايات ثانيًا: مياه الشَّ
فة مبياه الصرف الصحي. 	•معاجلة مشكلة اختالط مياه الشَّ

	•تغطية شبكات الصرف الصحي املكشوفة وحتديث الشبكات القدمية.
فة وتكريرها لتصبح صاحلة للشرب. 	•إجراء الفحوصات الدورية ملياه الشَّ

	•إبعاد حاويات النفايات عن الطرقات واملرافق العامة.
	•زيادة عدد العاملني في هذا القطاع وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

ثالثًا: التعاقدات مع املستشفيات:
	•التعاقد مع مستشفيات جديدة وأكثر كفاءة من املستشفيات التي تتعاقد معها األونروا حالياً.

	•زيادة عدد الليالي السريرية التي تتعاقد عليها األونروا مع املستشفيات.
	•زيادة ميزانية هذه التعاقدات لتشمل عدداً أكبر من املرضى وتغطي كل األمراض.

	•توفير منح دراسية للطالب الراغبني في دراسة الطب.
	•إقامة دورات توعية صحية.

رابعًا: الهالل األحمر الفلسطيني:
	•التطوير املتوازن لكل مستشفيات الهالل، وعدم تهميش بعضها على حساب البعض اآلخر.

	•حتسني املستشفيات وتطوير املختبرات وأقسام األشعة والصيدليات املوجودة فيها.
	•زيادة رواتب املوظفني وحتسني أوضاعهم املعيشية.

	•املساواة بني جميع الالجئني دون متييز فصائلي.
	•معاجلة الفساد املالي واإلداري.

	•توفير سيارات إسعاف مجهزة لكل مستوصفات الهالل ومستشفياته.
	•إقام������ة سلس������لة متواصلة من محاضرات التوعية الصحية لالجئني وتعليمه������م كيفية التعامل مع احلاالت 

الطارئة.



خامسًا: الدولة اللبنانية:
السماح للطبيب الفلسطيني مبزاولة مهنة الطب واالنضمام إلى نقابة األطباء.	•

	•السماح للصيادلة مبمارسة مهنتهم بشكل قانوني.
	•السماح للفلسطينيني باحلصول على تأمني صحي من صندوق الضمان االجتماعي.

	•السماح للفلسطيني باحلصول على العالج املجاني من املستشفيات احلكومية.
	•زيادة مساحة املخيمات للتخفيف من الكثافة السكانية، وإيجاد مساحات خضراء داخلها.

سادسا: الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية واألهلية:
	•إيجاد مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان، وتوحيد الصف.

	•الضغط على األونروا والدولة اللبنانية لتحسني خدماتها الصحية ضمن عمل نقابي فلسطيني منظم.
	•بناء املؤسسات الصحية ودعم تلك العاملة في املخيمات.
	•مراقبة عمل محاّل تكرير املياه وفق املواصفات الصحية.

	•محاسبة األهالي الذين يعتدون على املرافق الصحية والعاملني فيها.
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البطاقة ال�سحية - خميم الر�سيدية  )  

مقدمة:
يقع مخيم الرش������يدية على مس������افة 4 كلم جنوبّي مدينة صور على س������احل البحر األبيض املتوسط. ويبعد عن 

احلدود مع فلسطني 17 كلم. أنشأت احلكومة الفرنسية املخيم القدمي عام 1936 إلقامة الجئي أرمينيا.

عام 1963، أنشأت األونروا املخيم اجلديد لالجئي فلسطني، الذين جرى إخالؤهم من مخيم غورو في بعلبك، 
والذين نزحوا في األصل عام 1948 من قرى ش������مال فلس������طني. تبلغ مساحة املخيم 276200 متر مربع، ويبلغ 
عدد الفلسطينيني املسجلني في سجالت األونروا نحو 25580 نسمة، بينما تقدر اللجان الشعبية واألهلية في 

املخيم عدد املقيمني بنحو 20000 نسمة.

ُدّمر املخيم، وحلقت به أضرار كثيرة بني عامي 1982 و1987 بفعل احلرب، وتضررت بعض املنازل خالل حرب 
متوز 2006، وأُعيد بناؤه من جديد، إال أنه يعاني اكتظاظاً في األبنية وكثافة سكانية عالية تصل إلى نحو 9100 

نسمة في الكيلومتر املربع الواحد.

يس������كن املخيم فلس������طينيون من قرى شمال فلس������طني أبرزها: الشيخ داود، الغابس������ية، أم الفرج، دير القاسي 

 )13( إعداد الباحث امليداني، خالد فهد.

منظر عام ملخيم الرشيدية ) تصويروسيم نوف(
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وترش������يحا. ويعمل س������كان املخيم في الزراعة املوسمية، وخاصة احلمضيات، وفي أعمال البناء، باإلضافة إلى 
بعض وظائف األونروا.

تكثر في املخيم املؤسس������ات واجلمعي������ات األهلية ورياض األطفال التى ترعى ش������ؤون الطفل واملرأة، وتتضمن 
اخلدمات املقدمة: املس������اعدات املالية لأليتام ودور احلضانة ومراك������ز التدريب وتأهيل املعّوقني، كبيت أطفال 
الصمود والنجدة واإلصالح ومركز أطفال الغد ومؤسستي نبع والوزير. في املقابل، يفتقراملخيم إلى املؤسسات 
الصحية والكوادرالطبية، فعدد األطباء العاملني في املخيم ال يتجاوز 14 طبيباُ، وهذا ما يفس������ر تدني الوضع 

الصحي لالجئني في املخيم وسوئه.

يعاني س������كان املخيم أوضاعاً اقتصادية صعبة ؛ فمتوس������ط دخل الفرد ال يتج������اوز 300$، فضاًل عن األوضاع 
الصحية الس������يئة الناجمة عن سوء الوضع االقتصادي. وتنتش������ر في املخيم أمراض القلب والضغط والسكري 

والسرطان )25 حالة وفاة بالسرطان عام 2008( والبكتيريا واألمراض املعدية واألنيميا لدى األطفال.

الواقع الصحي:
عيادة األونروا )14(. 1

تأسست عيادة األونروا في البداية عام 1966	• كمركز صغير يقدم بعض اخلدمات الطبية واألدوية مجاناً، 
وتط������ورت خ������الل فترات متالحقة حتى ع������ام 1998، بحيث أُعيد بناء العيادة بش������كلها احلالي املكون من 

طبقتني ضمن مشروع مولته احلكومة البلجيكية.

يعمل في العيادة 18	• موظفاً بني طبيب وممرض ومخبري وصيدلي، إضافة إلى عمال التنظيفات. ويتألف 
الكادر الطبي في العيادة من أربعة أطباء مناوبني: عيون، أس������نان، نساء وقلب، إضافة إلى طبيب الصحة 

العامة املداوم  يومياً في العيادة.

تبدأ العيادة العمل صباحاً من الساعة 7:15 وحتى 2:45	• من بعد الظهر.

	•خدمات االستش������فاء املقدمة من األونروا تش������مل: املعاينة املجانية والدواء إذا كان متوافراً، باإلضافة إلى 
تصوير األش������عة عب������ر التحويل إلى مخيم البص. وتغط������ي األونروا  كلفة بع������ض العمليات اجلراحية في 
املستشفيات املتعاقدة معها بنسب متفاوتة، وحسب نوع العملية. فالعمليات البسيطة تغطيها األونروا على 
نحو ش������به كامل، إضافة إلى دخول املرضى للمستش������فيات للعالج، وعمليات الوالدة، وكل ذلك من خالل 
حتويل رس������مي من العيادة إلى املستش������فى. وفي كثير من األحيان، تنتهي التحويالت قبل نهاية الش������هر، 

فيضطر املريض لتأجيل عمليته إلى الشهر املقبل، وهو ما يزيد من حالته املرضية سوءاً.

	•أكثر األمراض انتشاراً في املخيم: القلب والضغط والسكري.

	•األون������روا متعاقدة مع املستش������فى اللبناني اإليطالي، ومستش������فى بلس������م التابع جلمعي������ة الهالل األحمر 
الفلسطيني في منطقة صور.

 )14( من الصعوبة مبكان إجراء مقابلة مع مدير العيادة، لذلك اقتصرت املعلومات على ما توافر من معلومات عامة، أو من 
موظفني في العيادة بشكل غير رسمي.

البطاقات ال�سحية - خميم الر�سيدية
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	•يجري مختبر العيادة التحاليل العادية، باإلضافة إلى حتاليل الزرع.

جت������ري معاينة نح������و 250 مريضاً يومياً في العي������ادة. لذلك، يضطر بعض املرض������ى لالنتظار أكثر من 3	• 
ساعات أحياناً حتى يتمكنوا من مقابلة الطبيب.

الهالل األحمر الفلسطيني )مستشفى بلسم( )15(. 2
افتُتح املستشفى املركزي التابع جلمعية الهالل األحمر الفلسطيني في منطقة صور، في 1992/12/15على 
أن يسمى مستشفى القدس، إال أن النروج، وهي الدولة الداعمة للمشروع، رفضت هذه التسمية، فُسمي 
مستشفى ”بلسم”. كان املستشفى في البدء مكّوناً من طبقة واحدة، وهو عضو في االحتاد الدولي للهالل 
والصلي������ب األحمر، وعضو ف������ي جمعية ECHO، ويتلقى دعماً مادياً مباش������راً من هاتني اجلمعيتني، ومن 

االحتاد األوروبي )الدول املانحة(.

ت  جرى حتديث املستش������فى وتطويرأقس������امه وترمي������م بنائه عدة مرات، كان آخرها ع������ام 2008، حيث ُرممِّ
الطبقتان األرضية واألولى، على أن يستكمل املشروع في 2009، وجتري صيانة الطبقتني الثانية والثالثة. 

وهذان املشروعان هما بدعم من االحتاد األوروبي.

يتألف املستشفى حالياً من 3 طبقات عدا قسم الطوارئ )األرضي(، الذي يضم حالياً األقسام اآلتية:
	•الطوارئ.

	•العيادات التخصصية.

	•قسم األشعة واملختبر.
	•األمراض الداخلية واألطفال.

	•العناية املركزة.
	•النسائية والتوليد.

	•القوفاز)احلاضنة(.

يتألف الكادر الطبي من نحو 25 طبيباً، منهم موظفو جمعية الهالل وآخرون متعاقدون وهم:

6	• أطباء صحة عامة
19	• طبيباً متخصصا، وهم:

	•أطباء قلب وباطنية.
	•عظمية ومفاصل.

2	• أنف أذن حنجرة.
1	• مسالك بولية.

2	• نسائي.
2	• أطفال .

2	• جراحة عامة.

 )15( مقابلة مع الدكتور خليل نصار مدير مستشفى بلسم بتاريخ 2009/2/16 -  مقابلة مع مسؤول الدخول هيثم زعرورة 
بتاريخ 2009/2/18 -  مقابلة مع الدكتور يوسف عجاوي )متعاقد مع الهالل ( بتاريخ 2009/2/20
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2	• بنج .
2	• عيون.
1	• أشعة.

ويضم الكادر الطبي أيضاً 32 ممرضاً يداومون في املستش������فى طوال النهار والليل عبر مناوبة مقس������مة 
عليهم، مع وجود طبيب صحة عامة مناوب طوال الليل والنهار، يبلغ عدد األسّرة في املستشفى 28 سريراً 

مقسمة كاآلتي:

18	• سريراً لقسم األطفال واألمراض الداخلية.
	•أسّرة لقسم األمراض النسائية والتوليد.

	•سريران لقسم العناية املركزة، وسريران للقوفاز )احلاضنة(.

وإذا ما أجرينا مقارنة س������ريعة بني عدد األس������ّرة املتوافرة وكثافة املرضى، وجدنا أن األس������ّرة ال تس������ّد حاجة 
لون إلى خارج املخيم لعدم توافر أس������ّرة ش������اغرة، ال يوجد صيدلية خاصة  املرض������ى، وكثي������ر من املرض������ى يَُحوَّ
باملستشفى، والصيدلية املوجودة عبارة عن مخزن لألمصال واالدوية التي تعطى للمرضى خالل فترة دخولهم 
املستشفى، تراوح عدد املرضى الوافدين شهرياً بني )150- 170( مريضاً من حملة حتويالت األونروا و)250-

300( مري������ض يحضرون للمعاينة في قس������م العي������ادات التخصصية. يُجري املختبر املوجود داخل املستش������فى 
التحاليل للمرضى قبل دخولهم، ويجري التحاليل العادية )دم، س������كري،... إلخ(، وهو بحاجة إلى أجهزة أخرى 
متطورة إلجراء حتاليل أخرى )هورمون غدد...( توافق حاجة املرضى الذين يضطرون إلجرائها على حسابهم 

اخلاص وبتكلفة باهظة.

أما خدمات االستشفاء املقدمة محدودة نوعاً ما لضعف التجهيزات، جُترى العمليات البسيطة )فتاق، لَُوز،...( 
في الهالل، وهناك خطوة لتطويرغرفة العمليات لتتسع ل�5  أسّرة. ويسمح الهالل ألي مريض يريد إجراء عملية 
عند طبيب خاص بإجرائها في الهالل ولو كان الطبيب غير متعاقد مع الهالل مع حصول املستشفى على مبلغ 
من املريض، هناك تعاقد بني األونروا والهالل على تخصيص 200  ليلة س������ريرية ش������هرياً و2400  ليلة سريرية 
سنوياً للمرضى الذين يحملون حتوياًل من األونروا )العيادة( للهالل، بحيث يغطي التحويل تكاليف العالج كاملة، 

مبا فيها السرير واألدوية التي يتناولها املريض خالل فترة عالجه في املستشفى.

كانت منظمة التحرير الفلسطينية تصرف رواتب املوظفني كاملة، وبعد اتفاق أوسلو 1993، حتول دعم السلطة 
جلمعية الهالل في الداخل. حالياً، تصرف السلطة 40%  من رواتب املوظفني و60% يجري صرفها من إيرادات 

الهالل )معاينة، أشعة، حتاليل، عمليات،...(.

ال يوجد عالقة رس������مية بني الهالل واملستش������فيات اللبنانية اخلاصة أو احلكومية، لذا فكل أشكال العالقة من 
حتويالت لتلك املستش������فيات أو إج������راء عمليات فيها ملرضى الهالل معدومة. وتقتصر العالقة على التنس������يق 
املس������بق لتيسير أمور العالج ملرضى الرش������يدية. فإذا احتاج مريض إلى عملية، وهي غير متاحة في مستشفى 
”بلسم” يجري التواصل مع مستشفى حيرام مثاًل من خالل مسؤول الدخول لتسهيل دخول املريض للمستشفى 
وإجراء العملية، تقيم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عالقات مع جمعيات الصليب والهالل العربية واألجنبية 
مثل الهالل األحمر القطري واملصري والنرويجي، وتقوم هذه اجلمعيات بزيارات شبه يومية ملستشفى ”بلسم” 
وتعمل على إقامة دورات متريضية ملمرضي املستش������فى، باإلضافة إلى دورات تدريبية على األجهزة واملعدات 
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وكيفية استخدامها.

يقي������م الهالل عالقات تعاون بينه وبني اجلمعيات واملؤسس������ات املوجودة في املخيم، وذلك من خالل املش������اركة 
ف������ي  حمالت التوعي������ة واحملاضرات والندوات التي تقيمها هذه اجلمعيات في مراكزها بحضور طبيب أو أكثر 
من الهالل، وتتخللها نقاش������ات وحوارات، وأبرز املؤسس������ات التي تتعاون مع الهالل هي مؤسس������ة بيت أطفال 

الصمود.

	•أبرز الصعوبات واملشاكل:
عدم القدرة على التش������خيص الدقيق للمرض������ى؛ لعدم توافر األجهزة واملع������دات الالزمة، كافتقار عيادة  {{

ل املرضى ذوو احلاجة لطبيب خاص )حسن جوني( بالتنسيق  العيون املوجودة إلى بعض األجهزة، لذا يُحوَّ
مع الهالل. 

(، التي حتول أيضاً دون التش������خيص الدقيق  {{scanner MRI( حاجة قس������م األش������عة إلى أجهزة أش������عة مثل
للمرض، ويضطر املريض إلجرائها في املستشفيات اخلاصة على نفقته.

املش������اكل املتكررة بني املرضى واألطباء، ويكون سببها في الغالب تذّمر املرضى من معاملة األطباء وتأخر  {{
حضوره������م في احل������االت الطارئة أو تطاول املرضى على األطباء لدرج������ة تعرض عدة أطباء للضرب من 

املرضى في حرم الهالل.
استباحة حرمة الهالل من الناس وعدم االلتزام باملواقيت احملددة للزيارة. {{

/ش������هر(.  توقف حتويالت األونروا قبل نهاية الش������هر بأيام عديدة  لكثافة املرضى وقلة التحويالت )200}}
ويذك������ر أنه في ش������باط 2009 أُعلن توقف التحويالت منذ 2/17. وعلمنا من إدارة املستش������فى أنه جرى 

صرف 185 حتوياًل، ولم يبَق إال 15 حتوياًل تركت للحاالت والعمليات الطارئة.
قلة وعي الناس ألهمية املستشفى ووجوده في املخيم.   {{

% من املرضى يُعاينون على نحو ش������به مجاني، ما يُلقي أعباًء  الوضع املادي املتردي للمرضى )أكثر من 50}}
إضافية على املستش������فى، وهذا ما يفسر تدني رواتب املوظفني )ممرض بدوام كامل يتقاضى 300.000 

ل.ل.شهرياً(.
إيرادات املستشفى ال تسمح بتطوير أقسامه، وشراء أجهزة أو معدات جديدة، وهذه املشاريع كلها مرهونة  {{

بدعم الدول املانحة واالحتاد األوروبي.
ُجّهز املستش������فى بقس������م غسل كلى )5}} اآلت( بدعم من ش������خص من آل عزام، وُدرِّب بعض املمرضني على 

هذه اآلالت، وهي متوقفة اآلن لسببني:
نُقل قسم غسل الكلى املركزي إلى مستشفى الهمشري بصيدا. {{

كلفة املواد واألدوية الالزمة لتش������غيلها، وعدم قدرة املستشفى على توفيرها. وحتى اآلن املاكينات ال تزال  {{
متوقفة عن العمل. 

. 3 املستوصفات اخلاصة 
: مستوصف القدس الطبي )16(	•

هو مستوصف خاص، وهو املركز الصحي الثالث الذي يقدم خدمات صحية لالجئني في الرشيدية، بعد  {{

 )16( مقابلة مع مدير املستوصف أشرف السيد بتاريخ 2009/2/6 
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الهالل وعيادة األونروا. تأسس عام 2001 مببادرة فردية من ”أشرف السيد ”، وهو طبيب مساعد يحمل 
شهادة )Doctor Assistant (. وكان فيه قسم واحد فقط هو العيادات التخصصية. في عام 2007، بدعم 

من جمعيات خيرية، جرى تطوير املستوصف وحتديثه ليضم األقسام اآلتية:
عيادات تخصصية: أطباء يحضرون للمستوصف مبواعيد معينة ملعاينة املرضى مبوعد مسبق، وتضم  {{

20 طبيباً من مختلف االختصاصات )املعاينة 10.000ل.ل.(.
صيدلية: جرى ضّم صيدلية البراء التي تأسست عام 2005}} إلى املستوصف.

قس������م التصوير الصوتي )ultravaurd}} ( اخلاص باحلوامل واألمراض الباطنية )كبد، كلى، أمعاء،...(، 
كلفة الصورة 20.000 ل.ل.

) {{Echo cardiography( قسم تخطيط القلب
إسعافات أولية: تقطيب اجلروح وجتبير الكسور. {{

يعمل حالياً في املستوصف ثالثة موظفني هم: {{

Doctor assistant}} ومدير املستوصف. 
. {{register nurse

صيدلي وصاحب صيدلية البراء التي مت دمجها مع املستوصف. {{

يبدأ املس������توصف العمل من 8 صباحاً وحتى 8 مس������اًء في الشتاء -  من 8 صباحاً وحتى 10}} مساًء في 
الصيف.

%  على أدوية القلب والسكري وبعض أدوية األعصاب املقدمة من بعض  يقدم حسومات تصل إلى  60}}
احملس������نني الذين لهم عالقة مع املس������توصف، كما أّن كلفة املعاينة تكون ش������به مجانية للمرضى من ذوي 

االحتياجات اخلاصة واألوضاع االقتصادية الصعبة.
بالنس������بة إلى صيدلية املس������توصف، هي كباقي الصيدليات، تقدم حس������ومات على العّينات )مساطر(  {{

املقدمة من شركات األدوية لترويجها، وبعض العّينات )قلب( تقدم مجاناً.
للمس������توصف عالق������ة مع مختبر األقصى الذي يجري التحاليل بأس������عار خاصة ملرضى املس������توصف  {{

)يكون س������حب العّينة في املس������توصف، وتُرس������ل للمختبر(. ويجري حتويل بعض املرضى إلجراء عمليات 
جراحية بس������يطة في الهالل بالتنسيق بني إدارة الهالل وإدارة املستوصف. وال عالقة أو تنسيق مع عيادة 

األونروا.
يس������عى املستوصف إلى استحداث قسم خاص لألس������نان، وإلى شراء بعض األجهزة واملعدات الالزمة  {{

بالتعاقد مع أحد أطباء األسنان، ويسعى إلى استحداث قسم خاص للنساء منفصل متاماً، بالتعاقد أيضاً 
مع طبيبة نسائية بدوام كامل.

 عدد األطباء املداومني في مستوصف القدس 20}} طبيباً.

املختبرات اخلاصة 4 .
يوجد في املخيم مختبران اثنان، فضاًل عن مختبري الهالل والعيادة، وهما:

• مختبرات أألقصى: )17(	
أّسسه عام 2004}} املخبري إبراهيم عثمان، ويعمل به برفقة موظف آخر من البص . يبدأ املختبر العمل 

يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً.

 )17( مقابلة أجريت مع صاحب املختبر بتاريخ 2009/2/8 
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ه������ذا املختبر هو األول واألحدث في املخيم، لقدرته على إجراء كل الفحوصات املخبرية عبر عالقاته  {{

-CIC E medix، مختبرات صالح غندور،... ومختبرات دولية    م������ع مختبرات لبنانية )مختبر االطب������اء، 
.)ropean lab

يجري الفحوصات الروتينية )دم، بول، ضغط، س������كري، زرع، زواج...( في الرشيدية. أما الفحوصات  {{

املكلفة والقليلة الطلب )غدد، هورومونات، electrolytes،...( فيجريها في املختبرات اخلارجية، من خالل 
إرسال العّينات لها وتلقي النتائج عبر الفاكس واإلنترنت.

بعض التحاليل ألمراض مثل حّمى البحر املتوسط ، جُترى في أوستراليا وأوروبا عبر إرسال العّينة مع  {{

طبيب خاص متوجه إلى اخلارج، وترسل النتيجة عبر الفاكس واإلنترنت.
األجهزة املتوافرة في املختبر تكفي إلجراء التحاليل الروتينية، أما التحاليل األخرى فأجهزتها وموادها  {{

باهظ������ة الثمن، لذا جُترى في املختب������رات اللبنانية. وهذه الفحوصات، بحس������ب صاحب املختبر، ”قليلة 
الطلب من املختبر، فال داعي لشراء األجهزة، ألننا سنخسر”.

%، كذلك فإنه متعاقد مع مستوصف القدس. يقدم حسومات لبعض احلاالت اخلاصة تصل إلى 40}}
- {{nycocard rea )يس������عى صاحب املختبر إلى تطوير أداء املختبر من خالل شراء جهاز تخزين السكر 

er(، وجهاز آخر خاص بتحاليل ملوحات اجلس������م، وهذا ي������ؤدي إلى خفض كلفة التحليل، وبالتالي خفض 
األسعار.

• مختبرات ابن سينا: )18(	
 تأسس������ت عام  2000}} بشراكة بني املخبري تيسير السيد وشكري عنتر الذي قّدم األجهزة. يعمل فيه 

املخبري وزوجته من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً.
}} يقتص������ر عمل املختبر على إجراء التحاليل العادية )س������كري، ضغط...( الروتينية باألجهزة املتوافرة. 

أم������ا التحاليل األخرى واملكلفة )غدد، هورمون...( فال يس������تطيع إجراءها لع������دم توافر األجهزة الالزمة 
.)elizer,electrophoresis(

- ال عالقة أو تنسيق مع األونروا، أو الهالل، أو أية مؤسسة صحية أخرى. وال يتلقى دعماً من أحد. {{

 • الصعوبات واملشاكل:	
عدم توافر األجهزة الالزمة إلجراء بعض التحاليل.  {{

الوضع املادي لس������كان املخيم ال يش������جع على تطوير املختبرات؛ فأسعار الفحوصات العادية ال تتجاوز  {{

3000 ل.ل.
قلة الوعي عند الناس ألهمية التحليل. فاملريض إن كان ميلك ثمن التحليل يجريه، وإال فال. {{

الصيدليات )19(. 5
يبلغ عدد الصيدليات في املخيم 9 صيدليات.

•احلسومات املقدمة من الصيدليات: 	
احلسومات فقط على األدوية املقدمة من الشركات، وتباع بنصف ثمنها ترويجاً لها. {{

 )18( مقابلة مع املخبري تيسير السيد بتاريخ 2009/2/8 
 )19(  مقابلة مع صيدلية االشقر اجريت بتاريخ 2009/2/9وصيدلية البراء)القدس(بتاريخ 2009/2/7.
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العّينات )املساطر( املنتجة حديثاً والباهظة الثمن لتجريب فاعليتها كأدوية السكري والقلب والضغط. {{
تنفرد صيدلية احلسيني )فتح( بتقدمي األدوية مجاناً، لعناصر حركة فتح فقط، عبركتاب أو فاتورة موقعة  {{

من التنظيم )فتح(.
احلسومات التي تقدمها صيدلية البراء )مستوصف القدس( على بعض األدوية بدعم من بعض اجلمعيات  {{

اخليرية.

	•الصعوبات واملشاكل:
ال ش������رعية له������ذه الصيدليات من قب������ل الدولة؛ فهي غير مس������جلة بالنقابة، وبالتالي ف������إن بعض االدوية  {{

كاملهدئات وأدوية األعصاب ال تستطيع توفيرها فتلجأ إلى الوكالء في بعض األحيان للحصول عليها.
الديون التي ال يستطيع الناس تسديدها.  {{

إحل������اح الناس للحصول على بعض األدوية التي ال تعطى إال بتقرير من الطبيب )أدوية األعصاب(. وهذا  {{
يوجد حالة غير طبيعية من الفوضى واإلرباك.

صعوبة احلصول على الدواء إذا كان غير متوافر عند الوكيل. {{

العيادات العربية واملداواة باألعشا  )20(:. 6
تقتصر العيادات العربية على َجبر الكس������ور التي يصاب بها كبار الس������ن، وقد ورث األبناء عن آبائهم مهنة 
جبر الكس������ور قبل النكبة، وكانت عملية جبر الكس������ور جُترى في املنازل، من طريق مزج البيض والطحني 
وس������كبهما مكان الكس������ر. وبفعل الزمن وتطور الطب، اندثرت هذه العيادات، وتوفي الذين كانوا يقومون 
بذلك، وقد رحلوا عن هذه الدنيا ولم يوّرثوا اخلبرة الكاملة ألبنائهم )املرحوم أبو العبد جاسر وأبو محمد 

زمزم(.

 احلجامة العربية:	• كان الناس يقصدون املرحوم أبا جمال عليان إلجرائها، وكانت جُترى بطرق بدائية. 
واليوم يُجريها الطبيب علي النمر بطريقة حديثة ومتطورة بعد أن اندثرت الطريقة القدمية.

 املداواة باألعشا :	• مستحضرات يتناصح بها الناس في ما بينهم، كغلي بعض األعشاب للحصى والرمل 
في الكلى وغيرهما. وبعض كبار السن الذين كانوا يرّكبون األدوية من األعشاب توفوا، ولم يبَق إال احلاج 

أبو أسعد ديب، وعند طلب إجراء مقابلة معه، رفض وقال إنه ترك العمل باملداواة.

، وهو أش������به   هن������اك ف������رع خلبير األعش������اب اللبناني زين األتات في الرش������يدية. افتُتح الفرع عام 2005	•
بصيدلية لبيع األدوية املس������تخلصة من األعشاب، التي تنتجها شركة زين األتات فقط. يدير احملل هشام 
عزام، وهو فلس������طيني من املخيم، يش������تري األدوية من األتات ويبيعها في املخيم، ويبدأ العمل من الساعة 
10صباحاً وحتى 6 مس������اًء. يُش������ار إلى أن أكثرية زبائنه هم من النس������اء والفتيات اللواتي يش������ترين أدوية 

التجميل ومستحَضراته، وما شابهها، وهذه أكثر املستحضرات طلباً. 

لكن مع كل ما سبق، ليس هناك مراقبة صحية على الدواء العربي أو العالج العربي.

بتاريخ  باملخيم  االتات  زين  لفرع  زيارة   - بتاريخ2009/2/21  وتوفي(  عربي  طبيب  )والده  زمزم  فادي  مع  مقابلة   )20(  
.2009/2/18
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العيادات اخلاصة:	•
، تفتح يومي الثالثاء واخلميس فقط. عيادة الدكتور علي أندس: عيادة أسنان أنشئت عام 2004}}

عيادة الدكتور حميد عجاوي: عيادة أس������نان أنش������ئت منتصف التس������عينيات، وهي األولى من بني عيادات  {{

األسنان في املخيم. تُفتَح يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، ومن 4 عصراً حتى 8 مساًء.
عيادة الدكتور علي عجاوي : اختصاصي أطفال، موظف أونروا في عيادة البص، لديه عيادة خاصة بدوام  {{

مسائي بعد الساعة اخلامسة. أنشئت العيادة أواخر التسعينيات.
عي������ادة الدكت������ورة منيرة اخلواص: طبيبة صحة عامة، وموظفة في اله������الل ولها صيدلية. تتخذ الدكتورة  {{

منزلها مكاناً ملعاينة املرضى. وأنشئت العيادة عام 2004.
، بالتعاقد مع الطبيب  عيادة الصمود لألسنان: أنشأت مؤسسة بيت أطفال الصمود هذه العيادة عام 2004}}
مراد عجاوي في مركز املؤسس������ة، حيث يُعالَج األطفال واألسر املكفولة فيها مجاناً. وتُسهم املؤسسة في 
تغطية جزء من نفقات العالج ملرضى املخيم الذين يقصدونها. كذلك أنش������أت املؤسسة مركزاً صحياً في 

البص، يهتم  بذوي االحتياجات اخلاصة.
عيادة الدكتور يوسف عجاوي: اختصاصي أنف أذن حنجرة، وهو طبيب متعاقد مع مستشفى بلسم. تفتح  {{

العيادة على نحو شبه يومي من الرابعة وحتى الثامنه مساًء.
عيادة الدكتور دريد مطر: اختصاصي طب أس������نان، ويعمل معه الدكتور إبراهيم مطر. تفتح العيادة على  {{

نحو شبه يومي.
عيادة الدكتورة جينا العريض: طبيبة عيون روسية، موظفة في الهالل، ومقيمة في املخيم. تعاين الدكتورة  {{

املرضى في منزلها في أي وقت، وتالقي قبوالً شديداً من الناس.
يبقى أن نشير إلى أن كلفة املعاينة في هذه العيادات تتراوح بني 10،000 و20،000}} ليرة لبنانية.

الواقع البيئي:
قسم الصحة )األونروا(

يتألف من قسمني اثنني، ويضم 28 موظفاً:
 • قس������م املياه، وفيه موظف واحد )	

plant mechanic )
• والنفايات،  قسم الصرف الصحي	
وفي������ه 25 عام������ل صح������ة )نفايات( 

ومراقبان. 
•الصرف الصحي: 	

ال يوجد ش������بكة ص������رف صحي في 
املخيم، ويجري تصري������ف هذه املياه 
عبر حفر خاص������ة حُتَفر في االرض 
وحتت املنازل أوعب������ر التعديات على 
مجارير املي������اه )مجاري مياه االمطار 
بحس������ب تس������مية األونروا( املتوجهة 
أحد عمال الصحة في مخيم الرشيدية )تصوير خالد فهد(إلى البحر، بتوجيه قساطل الصرف 
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م������ن  مباش������رة  الصح������ي 
مراحيض املن������ازل إلى هذه 

القنوات.

القنوات،  إلى  بالنس������بة  أما 
املجارير  ش������بكة من  فهناك 
يج������ري  الت������ي  املكش������وفة 
املن������ازل  مي������اه  تصري������ف 
واألمطار م������ن خاللها، وقد 
ُغّطي������ت القن������وات الكبي������رة 
ببالط إسمنتي في الشوارع 
الرئيس������ية مبش������روع نّفذته 
األون������روا عام 2005 ُس������مّي  
)املش������روع األوروبي لتغطية 
مجاري مياه األمطار(. وهذه 

املجاري تُنَّظف يومياً من قبل 
عمال الصحة ، كّل بحس������ب منطقة عمله، ومع ذلك تش������كل هذه املجاري مأوًى للقوارض واحلشرات على 

الرغم من تغطيتها.

	•النفايات:
يتألف هذا القسم من 25 عاماًل يقومون بجمع النفايات يومياً من أمام املنازل، ويشرف على عملهم مسؤول 
الصحة في املخيم وforman  آخر. ويبدأ العّمال دوامهم الرسمي من 6:30 صباحاً حتى 2:00 ظهراً، ويومي 

اجلمعة والسبت حتى 12:30 ظهراً. 

يُ������َوّزع العمل مناطقياً، حيث يكون لكل 1000 نس������مة عامل واحد. ويجم������ع العمال النفايات من أمام املنازل 
والطرقات عبر عربات متحركة، ثّم تُنَقل إلى احلاويات الكبيرة املعدنية املتوزعة على طول الشارع الرئيسي 
للمخي������م وقرب املدارس. وبعدها تقوم س������يارة compactor كبيرة )ش������حن( بنقلها خ������ارج املخيم. يبلغ عدد 
احلاويات الكبيرة 40 حاويًة حديدية، وقامت األونروا بتوزيع حاويات بالس������تيكية على املؤسس������ات واألندية 
ورياض األطفال وبعض احلارات، بلغ عددها نحو 250 حاوية. وتوجد كذلك سيارة dumper صغيرة، جُتَمع 
فيها نفايات املناطق البعيدة )حارة نحف، املقبرة، املخيم القدمي( من احلاويات الكبيرة، ويقوم السائق يومياً 

بإحضارها من مكتب منطقة صور صباحاً، وإعادتها بعد انتهاء دوام العمل إلى املكتب.

	• الصعوبات واملشاكل:
التعديات على مجاري مياه األمطار، وتقوم بعض املنازل بتوجيه مياه الصرف الصحي إليها، وخاصة في  {{

شارع الصفوري.
معاناة العمال في نقل النفايات إلى احلاويات؛ لبعد املسافة في بعض مناطق املخيم اجلديد. {{

عدم وجود مكان خاص للحاويات الكبيرة، ووجودها على طول الش������ارع الرئيس������ي يجعل املنظر غير الئق  {{

وغير صحي للمخيم.

)تصوير خالد فهد(
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النصيب األكبر من احلاويات ُوضع على طريق املدارس،  ما يؤدي إلى استنشاق األطفال رائحة النفايات  {{
يومياً )مدرسة عني العسل ومدرسة القادسية(.

رمي النفايات في املجاري، ما يؤدي إلى انسدادها.  {{
استياء عمال الصحة من الناس، واملشاكل والصدامات املتكررة.   {{

حلّل بعض هذه املش������اكل، أُلِّف فريق عمل مكون من )3-4(عّمال، يقومون بتنظيف املجاري تنظيفاً ش������به 
يومي، أو عند إبالغ قسم الصحة بانسداد أحدها.

إن التعاون بني األونروا واملؤسسات واجلمعيات في املخيم يقتصر على حمالت التوعية للناس من خالل 
إصدار بعض املواد اإلعالمية.

باإلضافة إلى وجود مشروع قيد الدراسة، وهو مشروع فرز النفايات من خالل الناس، حيث يقوم الناس 
بفرز النفايات في منازلهم مقابل مكافآت نقدية لتشجيعهم. وهذا املشروع مدعوم من سيدة أردنية، لكنه 

ال يزال قيد الدراسة حتى اآلن.

املياه )21(	•
محطات الضخ: {{

يوج������د محط������ة ض������خ واحدة 
ف������ي املخي������م، أنش������ئت ف������ي 
الثمانيني������ات، وتقع في املخيم 
ثت  القدمي. ُطوِّرت احملطة وُحدِّ
عام 2004 بعدما كانت تعاني 
مش������اكل جّمة، أبرزها صعوبة 
وصول املياه إلى منازل املخيم 
كله������ا. ويعم������ل فيه������ا موظف 
وهو   ،plant mechanicواح������د

املسؤول عنها.

اخلزانات: {{
خـــّزان التجميـــع:. 1 أش������به 

������ع املياه من نبع جوفي فيها، وتَُغ������ذى خزانات التوزيع منه عبر  مَّ ببركة أنش������ئت منتصف الثمانينيات، جُتَ
محطة الضخ.

خزانات التوزيع:. 2
، وهو يقع قرب احملطة، وقد تعرض ألضرار بفعل احلروب.  خزان املخيم اجلديد: أنشئ عام 1985أ. 
أُعيد بناؤه عام 2004 من جديد. بقي اخلزاَن املركزي للمخيم حتى 2003، تاريخ إنش������اء اخلزان اجلديد 

اخلاص باملخيم القدمي.

 )21(  هذه املعلومات هي بناء على مقابلة أجريت مع مسؤول الشبكة بتاريخ 5 و2009/2/12.

)تصوير خالد فهد(
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يتسع هذا اخلزان ل�240 م3  من املياه، ويغذي املخيم اجلديد من خالل ضخ املياه إليه عبر شبكتني:
األولى: معدنية، قدمية أنش������أتها األونروا عام 1985، تآكلت بفعل الزمن، وعملت األونروا على إلغائها بعد 
إنش������اء الش������بكة اجلديدة. إال أن الناس رفضوا االستغناء عنها ألن الش������بكة اجلديدة لم تِف بأغراضهم. 
وهي س������بب أساسي للتلوث؛ ألنها ممدودة في املجاري. وبفعل الضغط السالب متتص هذه الشبكه املياه 

امللوثة عبر الثقوب وتدخلها إلى املنازل.
الثانية: بالس������تيكية، جديدة )دنش( أنهت األونروا إنش������اءها عام 2005، وأوصلت بجوار كل منزل قسطاًل 
بالستيكياً  )1 إنش(، على أن يكمل الناس – في ما بعد - وصله مباشرة إلى منازلهم. لكن العديد منهم 
لم يُكملوا وصل القسطل، فضاًل عن أن مياهه ال تصل إلى البيوت املتعددة الطبقات )ضغط ضعيف لبُعد 

احملطة(.
، وهو يقع بجوار الكنيس������ة ويغذي املخيم القدمي باملياه عبر  خزان املخيم القدمي: أنش������ئ عام 2003ب. 
الشبكة البالستيكية اجلديدة بعد إلغاء القدمية املعدنية كلياً. يتسع ل�70م3 من املياه. وجتري تغذيته من 

اخلزان القدمي مباشرة.

آلية العمل: {{
 تَُضخ املياه 7 ساعات يومياً، أي مبعدل 240م3 في الساعة، على النحو اآلتي:

ساعات ونصف من  5:30 صباحاً وحتى  9}� للمخيم اجلديد.
ساعات ونصف من 9 صباحاً وحتى 12:30}� ظهراً للمخيم القدمي.

يُعاد ملء اخلزانات وجتهيزها لليوم التالي خالل ساعة واحدة من12:30 وحتى 1:30ظهراً. وهكذا ال تبقى 
املياه أكثرمن يوم واحد في اخلزانات. 

 تَُضخ املياه 7 س������اعات في الش������تاء، أما في الصيف، فيكون ضخها 8-10 س������اعات يومياً، ألن االستهالك 
يزداد.

َكلورة املياه: {{
% ،وبعدها   تستخدم األونروا جهاز كلور متطوراً، بحيث جتري الكلورة أوالً في خزان كلور مركز بنسبة 20}�
يجري تقطير هذه املياه في القس������اطل املتوجهة )18إنش( مباش������رة إلى خزانات التوزيع مبعدل 4 ليتر/

ساعة وبضغط 7 بار.
 تُكلور املياه في الش������تاء بنس������بة 0،3 مليغرام/ ليتر، أما في الصيف فتعم������د األونروا إلى رفعها إلى 0،5}�  
مليغرام/ ليتر الرتفاع نسبة امليكروبات في املياه. ومع ذلك تبقى املياه غير صاحلة للشرب، فعملية الكلورة 
ال تزيل األتربة والترسبات الكلسية التي مصدرها النبع اجلوفي، والتي تؤثرعلى لون املياه وطعمها داخل 
الشبكة.  وعند سؤاله عن ذلك، أجاب مسؤول الشبكة بأن “األونروا غير قادرة على فلترة 240 م3 خالل 
س������اعة واحدة، فهذا مكلف جداً مع علمنا أّن نس������بة الذين يش������ربون املياه ال تتعدى 50%، ونحن ندرس 

مشروع إنشاء محطة تكرير وفلترة”.
}� تُفَحص نس������بة الكلور يومياً، ويقوم قس������م الصحة في منطقة صور بفحصها شهرياً بأخذ عّينة عشوائية 

من املخيم وفحصها في  املختبر املركزي في بيروت.
 تعمل األونروا على توفير 90}� ليتراً من املياه للفرد الواحد يومياً وفقاً للمعادلة اآلتية:

240 متراً مكعباً، 7 ساعات ضّخ يومياً، اي ما يساوي 1680000}� ليتر مقسمة على عدد سكان الرشيدية 
املقّدر  ب�19000 نسمة. هكذا، فإن احلاصل يكون 88.42  ليتراً للفرد يومياً، أي ما يعادل 90 ليتراً.
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}� أقل كلفة تدفعها األونروا لتوفير املياه بني مخيمات لبنان هي في الرشيدية، ألن املياه موجودة فيه أصاًل، 
وهي تعمل على جتميعها وكلورتها وضخها إلى املنازل عبر الشبكات.

أعمال الصيانة: {{
ال أعمال صيانة دورية، فالصيانة تقتصر على إصالح األعطال في احملطة عند حدوثها، وإصالح قساطل  �{

الشبكة في املخيم عند إبالغ األونروا بتلفها، أو ترميم اخلزانات، ويُجري عملية الصيانة فنيون متعاقدون 
مع األونروا.

ال صيانة وقائية تفادياً حلصول أعطال فجائية. �{

بعد حرب متوز2006}� اشترت األونروا موّلدين كهرباء جديدين للمحطة، ومحّوالً خاصاً بها، باإلضافة إلى 
خزانات تتس������ع ل�7000 ليتر من املازوت، ولكن، ال مُتأل بأكثر من 2000 ليتر جتنباً حلوادث الس������رقة التي 

تعّرضت لها خزانات املازوت أكثر من مرة.

صعوبات ومشاكل: {{

}� املياه غير صاحلة للشرب لعدم وجود محطة تكرير وفلترة. 
}� سرقة املازوت اخلاص مبولدات احملطة من اخلزانات.

}�  عدم وصول املياه إلى املنازل املتعددة الطبقات في املخيم اجلديد؛ لضعف الضغط الناجت من بُعد محطة 
الضخ.

}� ال صيانة وقائية معتمدة، وهي تقتصر 
على إصالح اخللل في وقته.

مصادر أخرى للمياه في املخيم: {{
مي������اه الدولة التي تس������تفيد منها حارة  �{
نحف فقط ملوقعها املتاخم ملشروع مياه 

رأس العني.
مش������اريع اآلبار اإلرتوازية التي تنفذها  �{
الوقفية اإلنسانية لإلغاثة والتنمية )4 
آب������ار(. وتقوم الوقفية حالياً مبش������اريع 
تكرير توّفر للناس مياه صاحلة للشرب 

مجاناً.
محطات التكرير اخلاصة. �{

أخيــرًا: 
بعد االطالع على هذه املؤسسات الصحية العاملة في مخيم الرشيدية، ومعرفة شكل وحجم اخلدمات الصحية 
املقدمة واحتياجاتها ومستلزماتها، ومن خالل املقابالت التي أُجريت مع األطباء واملرضى، ومن خالل االطالع 

على الصحة البيئية، ميكننا تلخيص معاناة الالجئني في مخيم الرشيدية باآلتي:

	• قل������ة املؤسس������ات الصحية في املخيم، الت������ي تقتقصرعلى الهالل والعيادة ومس������توصف القدس، مقارنة 
بالكثافة السكانية العالية، وعدد املرضى املتزايد.

)تصوير خالد فهد(
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	•خدمات االستشفاء املقدمة من هذه املؤسسات محدودة، وال تلبي احتياجات املرضى، لعدم توافر األجهزة 
واملعدات الالزمة، وإن توافرت فهي متوقفة عن العمل )آالت غسل الكلى في مستشفى بلسم(.

	• إن تقارب املس������اكن بعضها من بعض، ال يس������مح لنور الش������مس والتهوية الصحية بالدخول إلى املنازل، 
باإلضافة إلى املجارير املفتوحة، التي تعّد سبباً رئيسياً في التلوث وانتشار البكتيريا واجلراثيم.

	•رحلة املعاناة الطويلة التي يقطعها املريض في طرق أبواب املؤسسات واجلمعيات لتغطية كلفة عالجه.
	• قلة الوعي عند الناس خلطورة األمراض، والواقع املادي الس������يئ الذي ال يس������مح للمريض بتلقي العالج 

املناسب، هما سببان هامان النتشار األمراض.
	•انعكاس الوضع املادي لالجئني، وحاالت الفقر على نفوس املرضى، ما أّثر تأثيراً غير مباشر في وضعهم 

الصحي )انتشار أمراض القلب والضغط(.

البطاقات ال�سحية - خميم الر�سيدية
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البطاقة ال�سحية - خميم الب�ش     

مقدمة:
يقع مخيم البص في محافظة اجلنوب، قضاء صور. تأس������س املخيم عام 1948. يبلغ عدد سكانه وفقاً ملصادر 
األونروا نحو 10107 نس������مات .أّما مس������احته فتزيد على 800 متر مربع. يس������كن هذا املخيم فلس������طينيون من 

بلدات: النهر، أم الفرج، الزيب، ميعار، الدامون وحيفا، عمقا، علما... 

وفي املخيم مدرس������تان ابتدائيتان هما: دير ياس������ني للذكور وباب الواد لإلناث، ومدرس������تان متوس������طتان هما: 
الش������جرة للذكور ومنرين لإلناث. ينشط في املخيم عدد من اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية أبرزها: جمعية 
النجدة، واالحتاد العام للمرأة الفلس������طينية، الوقفية اإلنسانية لإلغاثة والتنمية، جمعية عمل تنموي بال حدود 

“نبع”، جمعية املراة اخليرية، الصمود، مركز نبيل بدران. 

ويتمتع مخيم البص مبوقع جغرافي هام جداً، فهو يتوس������ط  املخيمات والتجمعات املنتش������رة في منطقة صور، 
كذلك فإنه يقع بالقرب من مدينة صور، وعند الطريق الرئيسي للجنوب.

أّما أهم املراكز الصحية، فهي: جمعية الهالل األحمر الفلس������طيني، وعيادة األونروا، ومستوصف حمزة الطبي 
اإلسالمي، مستشفى صور احلكومي.  

 )22( إعداد الباحث امليداني، توفيق سليم.

منظر عام ملخيم البص )تصوير وسيم نوف(
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خالل العمل امليداني الذي قامت به شاهد في مخيم البص للبحث في الواقع الصحي، وخالل شهر من العمل 
املتواصل، ظهرت نتائج العمل على الشكل اآلتي:

يفتقر مخيم البص إلى البنية التحتية الصحية القادرة على الوفاء بكل حاجاته. كذلك فإن األونروا، وهي اجلهة 
الرئيس������ية التي ترعى اجلانب الصحي للفلس������طينيني في لبنان، ال تقوم بواجبها احلقيقي انطالقاً من حاجات 

الناس الفعلية.

 تنتش������ر في مخيم الب������ص األمراض اآلتية: أمراض الضغط، الس������كري، القلب، وهي أم������راض ترتبط عموماً 
بالظروف السكنية، والنفسية، واالقتصادية. 

ليس������ت هناك مش������كلة مياه في مخيم البص، وليس������ت هناك مش������كلة بيئية حقيقية. إن وجود مستشفى صور 
احلكومي في قلب مخيم البص، يساعد على معاجلة املشاكل الصحية نسبياً. إن دور مستوصف الهالل األحمر 

الفلسطيني في مخيم البص لم يعد كما كان في املاضي، بل بات دوراً ثانوياً ألسباب عديدة تُذكر الحقاً. 

الواقع الصحي:
عيادة األونروا 1 .

	•أعيد بناء عيادة األونروا في مخيم 
البص بتاريخ 20 آب 1992.

الصحية  األون������روا خدماتها  	•تقدم 
للمخيم وتوابعه “صور– املعشوق – 
جل البحر – البرغلية – الواسطة  
كفرب������دا”. كما أن مرك������ز  تصوير 
األشعة التابع لألنروا يقدم خدمة 
للمخيمات والتجمعات الفلسطينية 

في منطقة صور كلها.
	•تفت������ح العيادة أبوابها من الس������اعة 
7:15 صباح������اً حت������ى 2:45 بع������د 

الظهر.
يعمل فيها 19	• موظفاً.

	•يتألف الكادر الطبي من:
	•طبيبي صحة عامة.  

	• طبيب أسنان.
	•طبيب نسائي.  

	•طبيب قلب يعمل في األسبوع يوماً واحداً. 
	• طبيب عيون يعمل في األسبوع ثالثة ايام.

األقسام :

	•األسرة والطفولة، ويشمل الوزن والتطعيم ومتابعة احلوامل.

)تصوير خالد فهد(
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	• عالجات الصحة العامة. 
	•صيدلية
	•مختبر

•	X –ray
	•قسم عالج العيون 

	•حتول األونروا املرضى إلى مستشفى بلسم واملستشفى اللبناني اإليطالي.

	• املشاكل التي تعانيها عيادة األونروا في مخيم البص:
اكتظاظ العيادة يومياً باملرضى الذيني يتجاوزون 200}} مريض يومياً، لكونها تقدم خدمات للمخيم وتوابعه، 
وعجز الكادر الطبي عن أداء واجبه الصحيح بسبب الضغط في العمل، وعدم تناسب هذا الكادر مع عدد 

سكان مخيم البص، وهي مشكلة عامة في كل عيادات األونروا تقريباً. 
إن الضغ������ط الذي يعانيه العاملون في عيادات األونروا، وبخاصة في املختبرات، قد يعطي نتائج خاطئة،  {{
ونوعية األدوية املس������تخدمة في التحاليل الطبية التي تس������تخدمها األونروا قد تعطي نتائج غير صحيحة 

أيضاً.
اقتصار العالج على أمراض معينة، بسبب نقص في الكوادر الطبية، وعدم توافر األجهزة الالزمة. كذلك،  {{

إن األدوية املتوافرة في العيادة محدودة األنواع.
افتقار العيادة إلى حمالت التوعية على األمراض وكيفية جتّنبها. {{

إن ال������دوام في عيادات األونروا عامة، يبدأ من الس������ابعة والنصف صباحاً، وينتهي عند الس������اعة 2.45}} 
مساًء، ما يعني أن األونروا غير مسؤولة عن صحة املرضى بعد هذا الوقت. وكذلك األمر في أيام العطل. 

وقد تبرر األونروا ذلك بأّن املوازنات املطلوبة للعمل لفترة 24 ساعة يومياً، غير متوافرة.
انتشار األمراض التي لها عالقة بالظروف السكنية والنفسية، وهي أمراض خطرة، مثل القلب، والضغط  {{
والس������كري، األمر الذي جتد عيادة األونروا نفس������ها عاجزة أمامه عن توفير العالج املناسب والفعال ملثل 

هذه األمراض.
ضعف تطوير املبنى وتأهيله مبا يتناسب مع احلاجة الفعلية وعدد املستفيدين. {{

الهالل األحمر الفلسطيني 2 .
. تأسست عيادة الهالل األحمر الفلسطيني سنة 1968	•

	•متوَّل من الصندوق القومي الفلسطيني، ومن جهات مانحة أوروبية وعربية. 

	•تشمل العيادة األقسام اآلتية:
. قسم األسنان: “خلع، تنظيف، ترصرص، تقومي، تركيب وجبات”}}

قسم الطوارئ. {{
قسم املختبر. {{

}} قسم الصيدلية.

	•يعمل فيها أطباء اختصاصيون باإلضافة إلى الكوادر الطبية وعددهم ثمانية:
طبيب جراحة عامة.  {{

طبيب عيون. {{
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طبيبا أنف وأذن )يوم واحد في األسبوع(. {{

طبيب قلب وشرايني )يوم واحد في األسبوع(. {{

 . طبيب أسنان )بعد الظهر( “استثمار”}}
ال تتوافر سيارة إسعاف خاصة بالعيادة.  {{

 يبلغ عدد املرضى شهرياً نحو  300}} مريض، موزعني على معاينات األسنان، املختبر، والطوارئ. 
محاضرة عن س������رطان الث������دي، احلرارة  تق������ام دورات ف������ي الرعاي������ة الصحية خاصة للنس������اء منه������ا: “}}

والسكري”.
األدوية املتوافرة تشمل مستلزمات احلاالت الطارئة فقط.   {{

	•أسبا  تراجع مستوى مستوصف الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم البص 
ضعف دور الهالل األحمر الفلسطيني مركزياً، ينعكس على الفروع في املناطق. {{

تراجع اإلمكانات املالية الالزمة للتطوير. {{
مشاكل إدارية قوية، وتدخالت سياسية حتول دون تطوير الهالل. {{

غياب الشفافية املالية واإلدارية. {{

الرواتب املتدنية التي يتلقاها العاملون، س������واء أكانوا أطباء أم ممرضني أم موظفني، والتي ال تفي باحلّد  {{
األدن������ى لألج������ور في لبنان، ما يدف������ع الكوادر للبحث عن مكان آخر. وهو ما ينعكس س������لباً على س������معة 

الهالل.
وجود مراكز صحية قوية منافس������ة، أخذت عملياً الدور الذي كان يقوم به الهالل األحمر الفلسطيني في  {{

مخيم البص.
تطوير مراكز الهالل في بعض املخيمات على حس������اب مراكز أخرى، كما هو احلال مثاًل في مستش������فى  {{

بلسم في مخيم الرشيدية.

	•مستشفى صور احلكومي
، وهو تابع لوزارة الصحة اللبنانية، ويقع في قلب مخيم البص. تأسس عام 1958}}

يصل الكادر الطبي في مستشفى صور احلكومي إلى 52}} شخصاً.
كل االقسام موجودة: عظم، جراحة، مسالك بولية، جراحة عامة، صحة عامة، قسم طوارئ. {{

يتوافر في املستشفى نحو 56 سريراً و5}} سيارات أسعاف.
يتعاون مع كل مستشفيات املنطقة، وخاصة في األمور الطبية، كنقل مريض من مستشفى إلى آخر.  {{

يتراوح عدد املرضى بني 450 — 650}} شهرياً. 
تُعطى دورات للممرضني من أطباء متخصصني يجري استقطابهم من خارج املنطقة.

يعطي وجود املستشفى احلكومي في مخيم البص ميزة إضافية، فاملستشفى هو أحد املراكز الطبية الهامة 
في املخيم. ومع أن الفلس������طيني في لبنان ال يس������تفيد من خدمات الضمان االجتماعي التي يستفيد منها 
املواطن اللبناني في العموم، إال أن وجوده وما يتوافر فيه من خدمات ضرورية يس������ّهل على س������كان املخيم 
الوص������ول إلى املركز الصحي املطلوب عند احلاالت الطارئة في كل األوقات. ويدفع الفلس������طيني رس������م 

معاينة 10000 ليرة لبنانية، شأنه شأن أي مواطن لبناني آخر. 

ال يوجد تعاقد بني وكالة األونروا ومستشفى صور احلكومي. وعندما ال تساهم األونروا في تكاليف عمليات 
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جراحية، يلجأ الفلسطيني إلى مستشفى صور احلكومي.

	•مركز حمزة الطبي
تأسس املركز عام 1994 بإشراف ومتويل من هيئة األعمال اخليرية في عجمان، والوقفية اإلنسانية لإلغاثة 

والتنمية. مركز حمزة الطبي مؤسسة صحية هامة في مخيم البص ومنطقة صور عموماً.

تبلغ قيمة رسوم املعانية  7000}} ليرة لبنانية.
يستقبل املركز شهرياً ما بني 750- 1000}} مريض من مختلف شرائح املجتمع. 

يفتح املركز أبوابه من الساعة 7:45 حتى 2:00}}  بعد الظهر.
 .% يتضمن املركز صيدلية فيها كل االدوية الضرورية والطارئة، ويوضع حسم على األدوية يبلغ 15}}

يحتاج املركز إلى التطوير، مبا يتناسب وحاجات الناس، ومبا يغطي العجز احلاصل في أداء األونروا. وما  {{
يتمكن املركز من حتقيقه من أرباح هو احلد األدنى لبقاء املستوصف عاماًل مبا هو هو عليه. واملركز يَُعّد 

مستوصفاً ال مستشفًى، مبعنى أنه يُسهم في الوفاء بجزء من احلاجات الصحية لسكان مخيم البص.

	•في املخيم بعض املؤسسات الصحية الفردية اخلاصة:
}} عيادة الدكتور محمود اخلطيب لتقومي وجراحة األسنان.
}} مركز الشهيد بسام البلبيسي لتقومي وجراحة األسنان. 

}} مختبر نبيل الزنغري لتركيب وجبات األسنان. 
}} عيادة الدكتور أحمد ظريفة لتقومي وجراحة األسنان. 

}} صيدلية الشهيد فارس عودة، وهي ممّولة من حركة فتح مباشرة.
إن فتح العيادات في املخيمات يعود إلى عدم قدرة الطبيب الفلس������طيني على فتحها خارج املخيم. ويالحظ 

أّن العيادات في العموم هي عيادات أسنان. 

وتفتق������ر املخيمات الفلس������طينية في العموم إلى الكوادر الطبية. ويعود ذلك إل������ى أّن القوانني اللبنانية متنع 
الفلس������طيني من العمل في مهنة الطب بشكل حر ومس������تقل، والظروف االقتصادية القاسية التي يعانيها 

الفلسطينيون في لبنان حترمه التخصص  في الطب؛ بسبب التكلفة املالية الباهظة لهذا التخصص.

	•الصيدليات املوجودة:
. صيدلية مستوصف حمزة الطبي “ليس فيها دوام مسائي”}}

صيدلية الشهيد فارس عودة.  {{

صيدلية عيادة األونروا. {{

صيدلية مستشفى صور احلكومي. {{

إّن مزاولة مهنة الصيدلة في املخيمات، أمر يترتب عليه عدد من الضوابط:

التخصص: األمر الذي قد ال يكون متاحاً بالنس������بة إلى الفلس������طيني الذي يُحجم في العموم عن اختيار مهنة  {{
الصيدل������ة ألس������باب عديدة، منها ما هو قانوني، ومنها ما هو مال������ي. فأكثرية العاملني في هذا املجال هم من 

املمرضني. فغدا العمل الصيدلي أشبه بالعمل التجاري احلر، ما ينذر مبخاطر جّمة على صحة املرضى.
الدوام املس������ائي: إن الصيدليات العاملة في املخيمات عامة، وفي مخيم البص خاصة، تغلق أبوابها لياًل،  {{
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ما يرّتب على املرضى عبئاً إضافياً.
الصيدلية القانونية: إن الصيدليات املوجودة في املخيمات ليست مرخصة قانونياً، وهي تعمل بحكم األمر  {{
الواقع،  حيث إن العديد من ش������ركات الدواء ال تتعامل مع الصيدليات الفلس������طينية، أو إنها تتعامل معها 

بدواء دون اآلخر.

الواقع البيئي
	•املــيـــاه 

يس������تخدم أهالي مخيم البص حالياً مياه رأس العني عبر وزارة الطاقة واملياه “ش������ركة مياه صور”، مقابل 
رسم مالي سنوي يقدر بنحو 220000 ليرة لبنانية. وجتدر اإلشارة إلى أن األونروا قامت مبشروع متديد 
ل حتى اآلن. ويبدو أن عدم البدء مبش������روع األونروا يعود إلى مشاكل  مياه الش������فة للمخيم، ولكن لم تَُش������غَّ
بني األونروا وش������ركة مياه صور على جباية رس������وم املاء التي كانت جتمعها شركة مياه صور. كذلك نّفذت 
الوقفية اإلنسانية لإلغاثة والتنمية مشروع  بئر “خالص” مع شبكة تكرير وحتلية، بحيث ينتفع جزء كبير 

من داخل املخيم وخارجه بهذه اخلدمة.

  ويشرف على البئر موظف من قبل الوقفية يقوم بضخ املياه واإلشراف على تعقيمها بواسطة الكلور. وتزود 
بكل األدوية  الالزمة من قبل األونروا “قس������م الصحة البيئية “. وقد زودت األونروا اجلهة املش������رفة على 

املشروع جهاز فلتر وتكرير للماء بقيمة 20000 دوالر.

وقد أقيم هذا املشروع ألسباب عديدة:

نقص التعقيم في املياه املتوافرة في املخيم. {{
مياه الشرب تأتي في اليوم لساعات محدودة، وهذا ما دفع لقيام هذا املشروع . {{

وفي العموم ال أزمة مياه في مخيم البص كما في مخيمات بيروت مثاًل.

	•شبكات الصرف الصحي والنظافة في مخيم البص:
تشرف وكالة األونروا على تنظيف شبكة الصرف الصحي وتسليكها. {{

. ويعتري  ج������رى متديد البنية التحتية للصرف الصحي عام 1996، واجل������زء الثاني ُعِمل عليه عام 2008}}
املشروع العديد من الثَُّغر، حيث إن الشركة املتعهدة باملشروع لم تنجز ما كان مطلوباً منها.

وتس������ليك القساطل، وجمع  يعمل في الش������بكة 10 موظفني يعملون على تنظيف الش������وارع  و”الراغارات” }}
النفايات داخل املخيم. 

- يبدأ الدوام من السادسة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً.  {{
     - في املخيم 35 حاوية من احلجم الكبير، و12}} حاوية بالستيكية. 

تتوافر سيارة دمبر متجولة في املخيم، و2}} كومبكتر.
إن استخدام الوسائل احلديثة في جمع النفايات أدى إلى تقليص املشاكل، واالستفادة من الوقت إلى حد  {{

كبير.
وفي العموم، ال مشاكل نظافة أو نقص في العمال من قبل األونروا، لكن املشكلة تكمن، كما في كل املخيمات 
تقريباً، بغياب الوعي البيئي والصحي لدى سكان املخيمات، وعدم تعاون السكان مبا هو ُمرٍض مع عمال 

التنظيفات.
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البطاقة ال�سحية: خميم برج ال�سمايل  )  

مقدمة:
يقع مخيم برج الشمالي إلى الشرق من مدينة صور، وعلى بعد ثالثة كيلومترات منها، يحّده من اجلهة الشرقية 
مزرعة ش������رناي ومنطقة بس������اتني زراعية، ومن جهة اجلنوب بلدة برج الش������مالي، ومن جهة الش������مال منطقة 
بس������اتني، ومن جهة الغرب قرية املعش������وق. يبلغ عدد س������كان املخيم نحو 19800 نسمة مسجلني لدى سجالت 
األونروا بحس������ب إحصاءات األونروا لس������نة 2008. 2500 عائلة نزحت عن فلسطني سنة 1948، وسكنت منذ 
سنة 1948 حتى سنة 1956 قرب بلدتني لبنانيتني: بلدة مرجعيون في جنوب لبنان، وبلدة عنجر في البقاع قرب 
مدينة زحلة. استأجرت هيئة األمم املتحدة قطعة األرض من احلكومة اللبنانية في بداية اخلمسينيات البالغة 
مساحتها 134600 متر مربع للسكان البالغني آنذاك نحو ستة آالف نسمة. معظم سكان املخيم هم من الذين 
نزحوا من املنطقة الش������مالية لفلس������طني من القرى اآلتية: الناعمة، الزوق التحتان������ي، لوبية، صفورية، حطني، 

الكساير، شفاعمرو، السنبرية، املنصورة، معلول، شعب، ديشوم، احلسينية، القيطية، اخلصاص.

يعان������ي مخيم برج الش������مالي أزمات صحية كبيرة، ويصّنف أن������ه من أكثر املخيمات في لبن������ان فقراً وحرماناً. 
وسلس������لة احلرمان هذه ال تكاد تنتهي، وهي تطاول مختلف مناحي احلياة. ولعل اجلانب الصحي هو الهاجس 
األكبر لس������كان مخيم برج الشمالي الذين يقفون عاجزين عند أي مشكلة صحية تواجههم، وخاصة أن األونروا 

 )23( إعداد الباحث امليداني، رأفت األمني.

منظر عام ملخيم برج الشمالي )تصوير وسيم نوف(
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ل������م تقم بواجبها املطلوب جتاههم. ويعرف مخيم برج الش������مالي بأنه مخيم التالس������يميا. إنه كباقي املخيمات 
الفلسطينية في لبنان، يعاني البؤس واحلرمان وانتشار األمراض.

عيادة األونروا: 
بدأت األونروا تقدم اخلدمات الصحية في املخيم عام 1955، أما بالنس������بة إلى عيادة األونروا املوجودة حالياً 
في املخيم، فقد تأسست عام 1997 من طريق وكالة الغوث وتشغيل الفلسطينيني في لبنان UNRWA. وتتكون 

العيادة من طبقتني:

	•في الطابق االول قسم االستقبال، وغرف بعض األطباء كعيادة طبيب العيون، قسم التسجيل، قسم دكتور 
الصحة العامة وغير ذلك.

	•أما في الطابق الثاني فيوجد املختبر وطبيب الصحة العامة.
يتألف الكادر الطبي للعيادة من 20	• عاماًل، ما بني طبيب وممرض وعمال النظافة.

أما بالنسبة إلى أوقات دوام العيادة فهي على الشكل اآلتي:

- من يوم االثنني إلى يوم الس������بت، من الس������اعة 7.15 صباحاً حتى الساعة 2.45 عصراً، ما عدا يوم السبت 
من الساعة 8  صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، لكن من دون استقبال أي مرضى.

- يوجد في عيادة األونروا عدة أطباء يتناوبون بحسب التسلسل اآلتي:

اجلدول التناوبي لألطباء في عيادة األونروا في مخيم برج الشمالي

عدد االطباءأوقات الدواماالختصاصيون
2يومياًالصحة العامة

1يومي )االثنني – اخلميس(النسائي
1األربعاءالقلب
1الثالثاءالعيون
1يومياًاألسنان

معدل نســـبة الوالدات في مخيم برج الشـــمالي بني ســـنة 2007 وســـنة 2008 بحســـب عيادة 
األونروا في املخيم:

بلغ معدل نسبة الوالدات في سنة 2008 نحو 285	• والدة.

بلغ معدل نسبة الوالدات في سنة 2007 نحو 239	• والدة.
يقدر عدد املرضى الذين يذهبون إلى عيادة األونروا لتلقي العالج نحو 300	• مريض يومياً. 

	•يستفيد من خدمات األونروا فقط  ذوو األمراض الوراثية أو الذين يحتاجون فقط  إلى عالج شهري، أي 
مرضى الضغط والسكري، وهؤالء يشكلون األكثرية. 

	•وتعالج األونروا مرضى التالسيميا في املرحلة األولى والثانية فقط.
	•قامت األونروا أخيراً بالتعاقد مع املستشفى اللبناني اإليطالي )مستشفى جنم سابقاً( بعد عدة احتجاجات 
واعتصامات، قامت بها احلركات والفاعليات الش������عبية في مخيمات اجلنوب، احتجاجاً على سياس������ات 
األونروا الصحية. وتتعاقد األونروا أيضاً مع مستش������فى بلسم في مخيم الرشيدية، التابع جلمعية الهالل 

البطاقات ال�سحية - خميم برج ال�سمايل
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األحمر الفلسطيني. 
	•تعت������رف األونروا ف������ي مخيم البرج بأّن ثمة صعوبات بالغة تواجه األون������روا، تكمن في زيادة عدد املرضى 

ونقص الكادر الطبي في العيادة، وضعف الوعي الصحي لدى سكان املخيم.
	•هناك وعود كثيرة تطلقها األونروا في س������بيل حتس������ني أدائها، منها بناء طبقة ثالثة، وزيادة عدد األطباء 
ذوي االختصاص، واستحداث قسم أشعة للعيادة، وخاصة أن منطقة صور تضم قسماً واحداً لألشعة في 

مخيم البص، وشراء سيارة أسعاف وجتهيزها.

األونروا والتعاقد مع املستشفيات: 
تتعاق������د األونروا في منطقة صور مع املستش������فى اللبناني اإليطالي أو جنم ومستش������فى بلس������م التابع جلمعية 
الهالل األحمر الفلس������طيني لتغطية 400 ليلة س������ريرية ش������هرياً في املستش������فى اللبناني اإليطالي و200 ليلة 
سريرية في مستشفى بلسم بكلفة 95000 ل. ل. عن الليلة الواحدة، متضمنة: خدمة السرير، إجراء العمليات 
وَّل احلاالت املستعصية من أمراض السرطان  اجلراحية، األعمال املخبرية، األش������عة واألدوية الالزمة. فيما حُتَ
والقلب املفتوح وجراحة الدماغ والش������رايني إلى مستش������فى حمود أو مستش������فى لبيب أبو ظهر في صيدا، بعد 
احلصول على موافقة من إدارة األونروا في بيروت، قد تستغرق أياماً عدة، حيث تغطي األونروا مبقدار الثلثني 
لألش������خاص الذين أعمارهم دون الس������تني، ومبقدار الثلث لألش������خاص الذين تزيد أعمارهم على ستني عاماً. 
وتس������اهم األونروا مببلغ مقط������وع من تكاليف املعاجلة اليومية بنحو 300000 ليرة لبنانية ملدة عش������رة أيام في 
حّد أقصى، ويتكفل املريض بدفع احلس������اب الباقي. إن صيغة التعاقد الذي جتريه األونروا مع املستش������فيات  
، فإن األمر يعكس نفسه في تدني مستوى  اخلاصة دائماً ما تكون غامضة، ومبا أن السعر الذي يُتَّفق عليه متدنٍّ
اخلدمات التي تقدمها هذه املستش������فيات للمريض الفلس������طيني، إضافة إلى سوء املعاملة التي يلقاها املريض، 
وخاص������ة عند دخوله إلى املستش������فى بحالة طارئة، وال س������يما بعد إقفال عيادة األون������روا، ما يعرضه لالبتزاز 
املالي من أطباء املستش������فى بالتواطؤ مع إدارته. وهذا األمر أدى إلى وفاة العديد من املرضى بس������بب اإلهمال 
في املستش������فيات، وسياس������ة اإلهمال من بعض أطباء األونروا في عملية إعطاء التحويل. ومخيم برج الشمالي 
هو الوحيد تقريباً بني املخيمات الفلس������طينية الذي ترتفع نس������بة األمراض املستعصية فيه، كالتالسيميا، الذي 
يزي������د عدد املرضى به على 114 حالة. ورغم ذلك، فال تغط������ي األونروا تكاليف العالج والدواء لهذه احلاالت، 
وال تعت������رف أص������اًل بوجود هذا املرض، مدعيًة أنها حاالت فقر دم منجلي، وذلك للتهرب من مس������ؤولياتها. مع 
العلم أّن مريض التالس������يميا يحتاج إلى نقل دم متكرر، وهذا يتطلب تكاليف مالية باهظة. وقد س������بق أن اتُّفق 
مع مدير قس������م الصحة في لبنان على إجراء فحوصات مخبرية ملرضى “التالس������يميا” في شهر تشرين األول 
2008، لكن لألس������ف لم يُلتَزم من قبل األونروا لتاريخ اليوم. أما األمراض األخرى، فهي موزعة حسب إحصاء 
اللجنة الشعبية في مخيم برج الشمالي، كاآلتي: السكري 120 حالة، ارتفاع الضغط 250 حالة، أمراض الربو  

واحلساسية 115 حالة، أمراض القلب والشرايني 180، الروماتيزم 130 حالة.

رأي بعض املنظمات غير احلكومية في الواقع الصحي وفي خدمات األونروا:
يتحدث الس������يد محمود جمعة، مدير مركز بيت أطفال الصمود في املخيم عن أسباب تراجع خدمات األونروا 

وتقليصها في املخيم وباقي املخيمات الفلسطينية فيقول:

إن اس������تقبال 300	• مريض يومياً في العيادة، ووجود طبيب صحة واحد أو حتى  اثنني  في عيادة األونروا 
ال يفي باحلّد األدنى من املطلوب، فما عساه أن يقدم إذا أخذ كل مريض دقيقتني أو أقل ليوصف له دواء 

كالبندول؟
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	• األدوي������ة املقدمة هي  في معظمها مضادات 
ومسكنات غير فعالة؟

	•اكتشاف حاالت املرض املتأخر لدى املريض، 
وهو يعود إلى ضعف التجهيزات واإلمكانات 
التي توجد في العي������ادة، ما يضاعف املرض 

لدى املريض.
	• مسألة األطباء املتخصصني الذين يتناوبون 
في العي������ادة: ف������إذا نظرنا إل������ى دوام هؤالء 
االطباء، نرى أن طبيب القلب مثاًل يأتي يوماً 
واحداً في األس������بوع، وطبي������ب العيون كذلك، 
فماذا يفعل املريض عند إصابته بحالة خطر، 

فهل ينتظر يوم األربعاء لكي يأتي الطبيب؟ 
	•مس������ألة التعاقد مع املستشفى اللبناني اإليطالي حالياً )جنم س������ابقاً(: رمبا ظن الكثيرون أن املشكلة قد 
حلت، وقد تخلصنا من مستش������فى حيرام. لكن بعد التحركات والفحص، تبني أن الوضع لم يتغير، فرمبا 
كان عدد األسّرة في حيرام 16 سريراً. أما اآلن، فقد أصبح في اللبناني اإليطالي 13 سريراً. فما مصير 
الذين يعانون أمراض القلب في ذلك املستش������فى؟ وملاذا ترفض األونروا مثاًل التعاقد مع مستش������فى جبل 

عامل، الذي توجد فيه كل التجهيزات.
	• مش������كلة الوعود التي تدافع فيها األونروا عن نفس������ها دائماً، إمنا هي وعود ليست لها ترجمة فعلية على 
األرض. وعلى العكس من ذلك متاماً، فإن العديد من مسؤولي األونروا ال يعترفون بالواقع هذا، ويصفونه 

بأنه جيد ومقبول.
	•مشكلة قسم األشعة، بحيث يوجد قسم واحد مركزه مخيم البص، لكنه في أغلب األوقات يكون في عمل 
الصيانة، وهنا نسأل: ماذا يفعل املريض الذي يحتاج إلى تصوير أشعة فوري؟ هل ينتظر آلة األشعة حتى 

جتري صيانتها، أم.....؟

العيادات التخصصية ودور األونروا 
يوجد في مخيم برج الش������مالي عدة عيادات تخصصية، وفي األغلب هي عيادات أسنان. منها عيادات خاصة، 
أي تعود ملكيتها إلى صاحب العيادة، ومنها عيادات داخل مؤسسات وجمعيات أهلية. وهي موزعة على النحو 

اآلتي:

اسم العيادةالرقم
عيادة د. حسني  الزنغري )عيادة أسنان(1
عيادة د. جعفر الطاهر )عيادة أسنان(2
عيادة األسنان في مركز بيت أطفال الصمود3
العيادة النسائية )مركز املشورة الشبابي( بيت أطفال الصمود4
 عيادة ومختبر إلياسني لطب األسنان5
مستوصف مطر الطبي 6

 )تصوير محمد اليوسف(
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ليس������ت هذه العيادات التخصصية بدياًل من اخلدمات التي تقدمها األونروا، وبخاصة في قس������م الصحة، لكن 
بس������بب ضعف هذه اخلدمات ومس������توى العالج املقدم في عيادة األونروا، جلأ الناس إلى مثل هذه العيادات، 
تقّدم هذه العيادات خدمات هي في األصل من عمل األونروا. تساهم هذه العيادات بالتخفيف من معاناة سكان 
املخي������م وأالمه������م. ولو توافرت لدى املريض اإلمكانات املالية ملا جلأ إل������ى مراكز األونروا أصاًل، ومن املبادرات 
الهامة التي انطلقت في مخيم برج الش������مالي ملواجهة التحديات الهائلة التي تواجه سكان املخيم، إطالق حملة 
“صندوق عاش الصحي”، وهو عبارة عن مبادرة فردية تضامنية جتمع جميع ش������رائح الش������عب الفس������طيني من 
خالل اش������تراك رمزي قيمته 2000 ليرة لبنانية تدفع كل آخر ش������هر، ويعود ريع ما يجمع إلى الفقراء املنتسبني 

إليه. ويساهم هذا الصندوق في مساعدة حاالت إنسانية عديدة.

مستشفى الهالل األحمر الفلسطيني:
تأس������س مركز الهالل األحمر الفلس������طيني عام 1990، لكنه كان يقدم خدماته في البدء كمستوصف للخدمات 
اجلراحية. يتألف املستش������فى من ثالث طبقات، ففي الطبقة األرضية يوجد قس������م االستقبال وقسم الطوارئ، 
أما في القسم األول فيوجد غرف أو عيادة األطباء االختصاصيني مثل طبيب األسنان، طبيب الصحة العامة، 

واملختبر. أما القسم الثالث فيُستعَمل كغرفة منامة للممرضني الذين يعملون في املركز.

جدول يبنّي الهيكلية الطبية للهالل األحمر الفلسطيني

25 موظفاً بني طبيب وممرض وعامل عدد الكادر الطبي 
 على مدار الساعةأوقات الدوام 
جميع أيام األسبوعأيام العمل 

سيارة واحدة ذات جتهيز بسيط جداًعدد سيارة اإلسعاف
أربعة أسّرة عدد األسّرة املوجودة

أطباء اختصاصيون
3 أيام في األسبوعطبيب أطفال                

يوماً واحداً في األسبوعجراحة عامة              
يوماً واحداً في األسبوععيون                  
يومني في األسبوعأذن وحنجرة              
كل أيام األسبوعطبيب أسنان              

ثالثة أيام في األسبوعطبيب صحة عامة 

	•إضافة إلى ذلك، يوجد في مركز الهالل األحمر الفلس������طيني مختبر ذو معدات بسيطة يقوم بإجراء عدة 
فحوصات، أهمها الفحوصات الروتينية التي تطلب دائماً.

إضافة إلى عيادة صحة عامة مع قسم الطوارئ 24	• ساعة.
 يضاف إلى ذلك قس������م األشعة الذي يجري بعض الصورالبسيطة، وهذا القسم يعمل 5	• أيام في األسبوع 

منذ الصباح إلى الواحدة ظهراً.
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قس������م براد املوتى، بحيث يس������تقبل الهالل االحمر الفلس������طيني جثث املوتى ويتسع لسّت جثث طوال 24	• 
ساعة.

أما أهم أس������باب تراجع مكانة الهالل األحمر الفلس������طيني في مخيم برج الش������مالي، بحسب املسؤولني في 
املركز ومنظمات املجتمع املدني فهي:

	•اعتماد مستشفى بلسم كمشفًى معتَمد من الهالل األحمر الفلسطيني في منطقة صور، وتركيز االهتمام 
به على حس������اب املراكز األخرى في املخيمات. وقد اتُّخذت إجراءات غير مدروسة بحق املركز في البرج، 
منها نقل قسم الوالدة في مستشفى اجلليل إلى مستشفى بلسم، ما جعل املستشفى فارغاُ من التخصصات 
واملع������دات املطلوبة، وزاد من معاناة الناس. ومع أن جمعية اله������الل تتذرع بالقول إّن هذا النقل جرى ألن 

مستشفى بلسم فيه جتهيزات ضرورية للوالدة، فقد كان األولى أن يبقى قسم الوالدة مع تعزيز دوره.
	•تؤدي العوامل السياس������ية دوراً بالغاً في إضعاف دور الهالل؛ فالهالل يتبع ملنظمة التحرير الفلس������طينية. 
كذلك فإّن اتخاذ القرارات يأخذ طابعاً سياسياً، ال مهنياً. وليس هناك قواعد للمحاسبة وال املساءلة، ال 

الشخصية وال العملية.
	•ضعف دور البعثات األجنبية التي كانت تأتي وتّطلع على عمل املركز، وكانت تساعد كثيراً من حيث الدعم 

املادي أو التجهيزات التي كانت تقدمها. ولم يعرف سبب هذا الضعف.
	•إن  ضع������ف الدع������م املادي الذي يقدم للمركز بس������بب ضع������ف امليزانية الرئيس������ية، أدى حتماً إلى تراجع 

مستواه.
، أُنش������ئت عدة مراكز ومستش������فيات صحية مدعومة من البعثات واجلمعيات  بعد حرب متوز عام 2006	•

األجنبية، األمر الذي أدى إلى منافسة كبيرة ملركز الهالل األحمر.
	• ضعف ثقة الناس باملركز قاد إلى مش������اكل من نوع آخر )عملية تكس������ير زجاج املركز ومحتوياته(، فإذا ما 

حصلت مشكلة ما بني أفراد معينني، فإنهم يقومون باالعتداء على املركز من دون أية أسباب.
	•إذا ما استمر احلال على ما هو عليه، فإنه ال مستقبل ملستوصف اجلليل في مخيم برج الشمالي.

	•يقوم الهالل ببعض دورات التوعية الصحية لألمراض املزمنة، واإلسعاف األولي، والتلوث البيئي، والعنف 
جتاه األطفال، والتسرب املدرسي، واملخدرات.

الصيدليات 
 يوجد خمس صيدليات في مخيم برج الشمالي موزعة على الشكل اآلتي:

اسم الصيدليةالرقم
صيدلية جنني1.
صيدلية فلسطني2.
صيدلية فرج جمال3.
صيدلية الكرامة4.
صيدلية حنظلة5.

	•معظم هذه الصيدليات تقوم على املبادرة الفردية للشخص الواحد، توّفر هذه الصيدليات معظم األدوية 
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التي يحتاجها أهالي املخيم.
	• أما عن شكل الدعم املوجود لهذه الصيدليات، فبعض منها مدعوم من بعض املؤسسات الطبية أو بعض 
الفصائ������ل، لك������ن باملجمل تقوم هذه الصيدلي������ات بجهد فردي أو من مال خ������اص، أي يغلب عليها الطابع 

التجاري.
	• م������ن أهم الصعوبات الت������ي تواجه هذه الصيدليات ضعف القدرة الش������رائية لألف������راد، وبالتالي الوضع 

االقتصادي ككل، الذي يعكس هذا الوضع املزري.
	• هنالك أيضاً القانون اللبناني للعمل، الذي ال يسمح كما هو معروف للصيدلي مبمارسة املهنة خارج نطاق 
املخيم. أي عليه أن يكون عضواً بنقابة الصيادلة ملمارس������ة عمله. أما بالنس������بة إلى األدوية املوجودة، فهي 
موج������ودة ضم������ن نطاق حاجة املخيم، وهي تتفاوت من صيدلية إلى أخ������رى. مثال على ذلك: هناك بعض 
األدوية الغالية الثمن التي ال تقدر الصيدلية على ش������رائها إال ملن يطلبها، أي تس������تطيع توفير بعض تلك 

األدوية في حال طلبها.

مختبر البرج للتحاليل الطبية
مختبر البرج، أو مختبر أكرم جمال، كما هو ش������ائع في املخيم، من أهم املختبرات املوجودة في املخيم، أو رمبا 

هو املختبر الوحيد التخصصي في هذا املجال. وهنا نبذة بسيطة عن هذا املختبر: 

ُأنشئ املختبر في 2003/4/1تاريخ اإلنشاء 
التخصصي أكرم محمد نايف وحسن جمال امللكية 

من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1.30 ظهراً أوقات الدوام 
كل أيام األسبوع ما عدا األحد أيام الدوام 

عامالن فقط، وهما صاحبا املختبر عدد العاملني 
ال توجد أي جهة داعمة اجلهة الداعمة 

يقدم مختبر البرج معظم التحاليل والفحوصات الطبية، وأهم هذه الفحوصات، ما يس������مى فحوصات   
الروتني )فحص الدم - فحص البول وغيرها(، إضافة إلى زرع الهورمون وفحوصات الزواج. أما بالنس������بة إلى 
الفحوصات النادرة، فإن املختبر يقوم بالتعاقد مع مختبرات أخرى في عدة مناطق، منها صور وبيروت من أجل 

توفير هذه التحاليل أو الفحوصات مع حسم 50 %.

أما بالنس������بة إلى األجهزة املوجودة، فإن معظمها حديثة، وهي وفق املعايير الطبية والصحية، باس������تثناء جهاز 
التالس������يميا غير املوجود، وهو ذو كلفة عالية رغم أهميته، وخاصة أن مخيم برج الش������مالي يتميز بنسب عالية 
من مرضى التالس������يميا تقدر بأكثر من مئة حالة. ويتكاثر املرض بحس������ب املش������رفني على املختبر بسبب زواج 

األقارب، وغياب الوعي الصحي الصحيح، وإلى غياب مراكز العالج الصحيحة لهذا املرض.
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قسم املياه 
يوجد في مخيم برج الش������مالي أربع محطات رئيس������ية لضّخ املياه، ثالٌث منها قادرة على العمل، واألخرى قيد 

الصيانة. ويوجد خزان رئيسي واحد.

مشرف واحد على قسم املياهعدد العاملني في قسم املياه: عامالن اثنان

من االثنني إلى يوم السبت أوقات الدوام 
يوم األحد يوجد بديل أو عامل إضافي

85 ألف مترمكعب أسبوعياَكمية استهالك املياه في املخيم

وم������ع أن األون������روا تؤك������د أّن املياه تص������ل إلى كل 
املن������ازل، وأن ال مش������كلة في صحة املي������اه، إال أن 
إقبال الناس على ش������راء املاء للشرب، يؤكد عدم 
صحة ما تذهب إليه األونروا. وجمعيات املجتمع 
املدني تؤكد أن مبلغ 3 ماليني دوالر للبنية التحتية 
كانت كافية لتحسني وضع املياه كي تكون صاحلة 
للش������رب. نعم، هن������اك قلّة وعي ل������دى الناس في 
هدر املياه، لكن املش������كلة تكمن في صالحية املياه 
للش������رب ال لالس������تعمال. ومن يجرؤ على شربها 
فإنه س������يتعرض ألمراض احلصى في الكلى . أما 
سبب تعّطل محطات ضخ املياه، فإنه يعود بحسب 

املجتمع املدني إلى نوعية هذه احملطات.

قسم النفايات

يوجد فورمان واحد على قسم النفايات 
16 عاماًل في القسمعدد العاملني في القسم

من االثنني إلى السبتأوقات الدوام 

سيارتان، واحدة  تنقل داخل املخيم وأخرى عدد سيارات نقل النفايات
خارج املخيم

أبرز املشاكل التي تواجه جمع النفايات هي:
	•ع������دم تعاون الناس مع عمال النظاف������ة، فموعد جمع النفايات معروف، لكن الن������اس ال يلتزمون باملوعد. 

وعمال النظافة يتوقفون عن العمل يوم األحد.
	•عدم وجود مكان مناس������ب للحاويات، واملش������كلة ليس������ت مشكلة الناس، بل مش������كلة األونروا التي تعلم أن 
مس������احة املخيم ما زالت على ما هي عليه، فيما ازداد عدد السكان خمسة أضعاف. لذلك جتد النفايات 

مرمية هنا وهناك، ما يسبب مشاكل صحية هائلة.

أطفال من مخيم برج الشمالي )تصوير محمد اليوسف(
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البطاقة ال�سحية: خميم عني احللوة  )  

مقدمة: 
مخيم عني احللوة لالجئني الفلس������طينيني، أُنش������ئ في عام 1948، وهو أكبر مخيمات لبنان. يقع املخيم ضمن 
مدين������ة صيدا الس������احلية، التي تَُع������ّد عاصمة اجلنوب اللبناني. تبلغ مس������احته حوال������ى 1 كيلومتر مربع، تقدر 
األونروا عدد س������كان املخيم حس������ب، إحصاءاتها لنهاية عام 2008 ب�47614 نسمة، بينما تقدر اللجان الشعبية 
العدد  بنحو 80 ألف نس������مة. لذا فهو أكبر مخيم في لبنان من حيث عدد الس������كان. ومعظم سكانه نزحوا عام 
1948 من قرى اجلليل في ش������مال فلس������طني. يضم املخيم 8 مدارس، وعيادت������ني لألونروا. ويتميز مخيم عني 
احللوة عن غيره من املخيمات باملشاكل األمنية التي تبرز بني حني وآخر، فضاًل عن متيزه باإلجراءات األمنية 
املش������ددة التي يتخذها اجليش اللبنان������ي على مداخل املخيم األربعة. ويعرف مخي������م عني احللوة بأنه عاصمة 
الش������تات في لبنان، العتبارات كثيرة، أهمها أنه األعلى كثافة س������كانية بني املخيمات األخرى. ال يحظى مخيم 
ع������ني احللوة باالهتم������ام اإلعالمي إال من خالل اجلوانب األمنية، و هو مزيج من عدة مخيمات، حيث جلأ إليه 
الفلس������طينيون خالل احلرب األهلية في لبنان، ولم يتمكنوا من العودة إلى مخيماتهم ألس������باب عديدة. وبسبب 
الكثافة السكانية العالية، يوجد في املخيم عيادتان لألونروا. أبرز املشاكل الصحية التي يواجهها السكان تتمثل 

 )24( إعداد الباحثة امليدانية غدير شناعة.

منظر عام ملخيم عني احللوة )تصوير وسيم نوف(
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في عجز مؤسس������ات األونروا الصحية عن تلبية حاجات املرضى املتزايدة. كذلك، إن الظروف األمنية تنعكس 
سلباً على صحة املواطنني وحياتهم، وينتشر الفقر واحلرمان على نحو واسع بني أزقة املخيم، وتكثر األمراض 
التي لها عالقة بالضغوط االقتصادية والعمرانية مثل: أمراض القلب والس������كري وضغط الدم. وفي العموم، ال 
يختلف مخيم عني احللوة عن غيره من املخيمات بالنسبة إلى الظروف الصحية املتشابهة تقريباً، إال أن الكثافة 

السكانية العالية على بقعة جغرافية محدودة تنعكس سلباً على الصحة.

الواقع الصحي 

عيادة األونروا 1 .
 عيادة األونروا القدمية: تاريخ التأسيس: 1969/4/28أ. )من أربعني سنة تقريباً(

الكادر الطبي:
يوجد 4 أطباء حالياً )2 صحة عامة،1 اختصاصية نسائية،1	• أسنان( يداومون طوال أيام العمل.

	•طبيبان اختصاصيان يعمالن في األسبوع يوماً واحداً. 
عدد املمرضات 8	• 

عدد العاملني:
24	• موظفاً )كتبة، إداريون، حراس، ممرضات(.

	•أكثرية األمراض التي تأتي للعيادة: ارتفاع ضغط الدم والسكري.
	•التحويالت: يجري التحويل إلى مستش������فى الهمشري، املستش������فى احلكومي، ومستشفى لبيب أبو ظهر، 

ومستشفى  غسان حّمود.

احتياجات العيادة:
	•آله أشعة جديدة.
	•آلة تصويرأسنان.

	•أجهزة مختبر جديدة.
	•متممات غذائية لألطفال.

أدوية )مثل اإلنسولني وlent	• وهو غالي الثمن(.

املختبر:
تقدمياته:

معظم الفحوصات األساس������ية )Complete Blood Count deferential( كفحوصات الدم والسكري وغيرها، أما 
ف������ي ما يتعلق بالفحوصات التخصصية، فتتطلب موافقة املركز األساس������ي لألون������روا. إذا متت املوافقة، تكون 
التكاليف على عاتق األونروا. أما إذا لم يوافق، فتقع التكلفة كلها على عاتق املريض مثل: صورة صوتية للقلب، 

وصورة للكلى ultra sound ، وفحوصات اخلاليا املتخصصة.

عدد املرضى يومياً: 200 � 400	• مريض تقريباً.
األدوية املقدمة من األونروا: األدوية األساسية - insulin - أدوية الضغط - Antibiotics	• - أدوية األطفال 
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)أدوية الس������عال واحلرارة(- أدوية األمراض النفس������ية، معظم األدوية موجودة، وهي تناسب معظم حاالت 
مرضى املخيم. وتدخل هذه األدوية ضمن ميزانية الدول املانحة، رغم أن هذه امليزانية ال تناسب توقعات 

الناس في املخيم، أي ال تغطية لكل االحتياجات الفلسطينية.
	•تقوم العيادة بعدة أنش������طة توعوية وإعالمية في املخّيم تتعلق مبوضوعات معينة مثال: )س������رطان الثدي، 

سرطان عنق الرحم...(.

.  عيادة األونروا اجلديدة: تـــاريخ تأسيسها: 2000/7/28 .

الكادر الطبي الذي يعمل فيها:
	•أطّباء صحة عامة.

	•طبيب عيون )يومني في األسبوع(.
	•ممرضني. 

	•اختصاصية نسائية )يومني في األسبوع(.
	•غالبية مرضى العيادة هم مرضى ضغط الدم والسكري.

	•التحويالت: يتم التحويل إلى مستشفى الهمشري، احلكومي، لبيب، حّمود.

احتياجات العيادة:
	•آله اشعة جديدة.
	•آلة تصويرأسنان.

	•أجهزة مختبر جديدة.
	•متممات غذائية لألطفال.

أدوية )مثل اإلنسولني وlent	• وهو غالي الثمن(.

املختبر:
تقدمياته:

- •	Complete Blood Count de )معظم الفحوصات األساس������ية 
.)erential

	•أم������ا في ما يتعلق بالفحوص������ات التخصصية، فتتطلب موافقة 
املركز األساس������ي لألونروا، فإذا متت املوافقة تكون التكاليف 
عل������ى عاتق األون������روا، أم������ا إذا لم يواف������ق، فتقع عل������ى عاتق 
 ،ultra sound املري������ض مثل صورة صوتية للقلب، وصورة للكلى

وفحوصات اخلاليا املتخصصة.
عدد املرضى يومياً: 200- 400	• مريض.

 - •	insulin -  األدوية املقدمة من األونروا: األدوية األساس������ية
أدوية الضغط - Antibiotics - أدوية األطفال )أدوية الس������عال 

واحلرارة( - أدوية األمراض النفسية.

)تصوير عبد احلليم شهابي(ال شك في أن عيادتَي األونروا في املخيم عاجزتان عن تلبية حاجات 
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س������كان املخيم ألس������باب عديدة، أهمها: إن عدد األطباء الثمانية ال يتناسب مع عدد املراجعني، الذي يبلغ نحو 
800 مريض يومياً، خالل ساعات محدودة من النهار. كذلك إن عدم توافر األجهزة الالزمة، سواء للمعاينة أو 
للمختبر،هو من التحديات الكبرى التي تواجه سكان املخيم. وفوق كل ذلك، تتضاعف التحديات الصحية أمام 
الفقر والبطالة، فتصبح مراكز األونروا الصحية هي املالذ األول للفلس������طينيني. إن األونروا تتحمل مس������ؤولية 
كبيرة جداً جتاه سكان املخيم. إن تبرير تراجع اخلدمات، بالعجز في املوازنة ال ميكن قبوله باملطلق، ألن صحة 

املريض وحياته ال تخضعان للمساومة أبداً، وحياة اإلنسان وصحته ضرورتان إنسانيتان.

. 2 املراكز الصحية اخلاصة 
أ.   مركز خالد بن الوليد الطبي

النشأة والتأسيس

ف������ي ظل الضائقة االقتصادية التي يعانيها اجلميع، باتت الطباب������ة متّثل هماً كبيراً للفقير، يضاف إلى األعباء 
امللقاة على عاتقه، وخاصة مع التكاليف الباهظة التي يعجز الكثيرون عن دفعها للمستش������فيات. من هنا  تبرز 
أهمية دور اجلمعيات األهلية في فتح املستوصفات التي توّفر العالج بأسعار رمزية تخفف عن كاهل محدودي 
الدخل جانباً هاماً من آالمهم التي تؤرق حياتهم. من هذه املراكز “مركز خالد بن الوليد الطبي” الذي تأسس 
في ش������هر أيلول من عام 1999م، ويشتمل على عيادات متخصصة وصحة عامة، ومختبر مجهز بأجهزة حديثة 

وقسم للتصوير الصوتي وعيادة لألسنان وقسم األشعة والصيدلية. 

وقد ساهمت في تأسيس هذا املركز مجموعة من املؤسسات واجلمع�يات التي نقّدر جهوده��ا ونشكرها   
عل��ى دعمها، ومنها مؤسس������ة الرحمة العاملية التي س������اهمت بأكثر من 50% من تكاليف تأس������يس ه��ذا املركز 

       .INTERPAL وإط��القه. والصندوق الفلسطيني لإلغاثة والتنمية في لن��دن

وب�دأ املركز عمله في بداية األمر معتمداً على اجلمعيات اخليرية لسّد العجز الشهري بسبب اإلقبال الضعيف 
من املرضى في أول األمر، لكن ما لبث األمر حتى انطلق املركز انطالقة قوية وأصبح اآلن � بفضل الله � يعتمد 
على نفس������ه في عملية التشغيل والتسيير وتس������ديد املصاريف املختلفة. وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على 
التقدم املّطرد الذي يس������ير في املركز، لذلك يحتاج إلى كل دعم ومس������اعدة للمس������اهمة في تطويره ليتسنى له 

تقدمي كل اخلدمات الطبية الالزمة للمرضى الفقراء واحملتاج��ني.

أقسام املركز :
	•العيادات العامة )الصحة العامة واألطفال(.

	•العيادات التخصصية. 
	•املختبر.

	•الصيدلية. 
	•التصوير الصوتي.

	•الطوارئ وتخطيط القلب. 
	•األسنان. 

	•األشعة )تصوير عادي + تصوير الفك واألسنان(.
	•ناظور معدة.
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	•عيادة عيون  ُجهِّزت حديثاً )فحص كومبيوتر(.

وفي املركز طاقم من األطباء املشهورين وأصحاب الكفاءة واالختصاصات التي تشمل:

	•أمراض احلساسية والصدر: د. عبد القادر دقور.
	•القلب والشرايني: د. غامن إسماعيل، ود. عباس عالء الدين.

	•اجلهاز الهضمي: د. وليد ذياب. 
	•الكلى واملسالك البولية: د. محمد شمس الدين، ود. أحمد سوبرا.

	•العظم واملفاصل: د. ماهر كروم، د. شادي أفغاني ود. جمال قبرصلي.
	•األعصاب: د. ربيع سعد.

	•األمراض اجللدية والتناسلية: د. فايز مرعي، د. محمد حماد، د. مروان سعد ود. زكريا حنقير.
أذن وحنجرة : د. واتشي، د.وائل أبو عقل ، و د. محمد كشتبان. انف – 	•

	•األمراض النسائية: د. نهلة طالب.
	•األطفال: د. صالح أبو خرج )الطبيب املناوب يومياً(.

	•األسنان: د. رامي الصالح.
	•تقومي أسنان: د. خالد زعيتر.

	•العيون: د. وليد عمشة.
	•التصوير الشعاعي والصوتي: د. عماد احللبي.

	•اجلراحة العامة: د. علي يحيى.

ويضم املركز كذلك قسماً للطوارئ يستقبل احلاالت الطارئة ويوفر العالج األولي للمريض.
وفي املركز طاقم من األطباء املش������هورين وأصحاب الكفاءة في مختلف االختصاصات يتولون معاجلة املرضى 
من الساعة 8 صباحاً حتى 3 ظهراً، طوال أيام األسبوع باستثناء يوم األحد، فيما يقفل املركز أبوابه يوم اجلمعة 

وقت الصالة فقط.

ويعم�ل في املركز طاقم من املوظفني املتخصصني في مختلف املجاالت التي يحتاجها املركز، وهم من أصحاب 
اخلبرة والدراية.

وحرص�������اً من “إدارة املركز”، ومراعاة ألحوال أهالي املخيم، فإنها جعلت كش������في�ة العيادات التخصصية 8000 
والصح������ة العام������ة 5000 ليرة لبنانية فقط. أما أس������عار الدواء والفحوصات املخبرية والصور الش������عاعية فهي 

مخفوضة وتناسب الوضع االقتصادي ألهالي املخيم.

وحرص�������اً من إدارة املركز أيضاً على اس������تكمال جمي������ع النواقص في املركز لتوفير الع������الج واخلدمات الطبية 
الالزم������ة من جهة وتخفيفاً على املرضى احملتاجني تكالي������ف الطباب��ة والعالج من جهة أخرى، فإن�نا نتوجه إلى 
كل م�ن يس������تطيع أن مي��د ي��د املس�������اعدة وال�دعم ل�دعمنا لتوفير بعض االحتياجات الضرورية للمركز من اجل 
توفير خدمة مميزة للمرضى واملس������اعدة في جتهيز غرفة عمليات. علماً أن معظم جتهيزات صالون العمليات 

موجودة.

. 
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 .   مستشفى النداء اإلنساني
 تاريخ التأسيس:

، حتت اس������م النداء  تأس������س عام 1986 حتت اس������م الرعاية االجتماعي������ة، وهو مرّخص منذ 1988/6/1	•
اإلنساني.

	•يعتمد في دعمه على مشاريع معينة، كدعم من الهالل األحمر القطري ومؤسسات أوروبية. 
دوام املستشفى 24	• ساعة على مدار األسبوع.

عدد األطباء املختصني: )15	• طبيباً(.
عدد األسّرة: )6	• أسّرة(.

	•يوجد مختبر للمستشفى مجّهز جتهيزاً كاماًل لألمور األساسية.
عدد املرضى: )200 � 300	• مريض( في الشهر.

عدد سيارات األسعاف ومواصفاتها: سيارتان، واحدة صاحلة لالستعمال مجهزة جتهيزاً كامال لألساسيات 
فق������ط )األوكس������جني/ حّماالت/ أناني������ب( وينقصها  Monitor وجه������از تنفس اصطناع������ي، والثانية غير 

صاحلة.

مالحظة: اإلسعافات في مرحلة انتقالية )هناك برنامج لتغطية مخيم عني احللوة بسيارات إسعاف أولية، 
مجهزة جتهيزاً كاماًل(.

يحتاج املخيم إلى سيارات اإلسعاف 
لألسباب اآلتية:

	•خلّوه من املستشفيات.
	•عدم استقرار الوضع األمني.

يحت������اج مخيم ع������ني احلل������وة إلى 
جهة رس������مية تهتم بهذا اجلانب، 
واألونروا تعّد نفسها غير معنية 

باألمر.
	•أنشطة توعية وحلقات:  

	•توعية لبرنامج الطفولة من خالل 
الزيارات واإلرشادات.

: •	ICN  جزء مكون من برنامج
	•توعية على القانون اإلنساني العاملي )وقت احلروب( باملشاركة مع الهالل األحمر.

- برنامج قائم.    •	Health Awareness

الّثَغرات التي يعانيها القطاع الصحي في املخيم:
	•عدد الس������كان في ازدياد، وبالتال������ي فاحلاجات الطبية في ازدياد، واألونروا غي������ر قادرة، نظراً حملدودية 

املوازنة، على تغطية هذه الزيادات، وبخاصة التصوير الشعاعي.
	•انتظار طويل للعمليات الباردة كاجليوب األنفية.

)تصوير عبد احلليم شهابي(
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عدد األطباء في املخيم : 82 طبيباً، بينما عدد سكان املخيم يفوق 80	• ألف نسمة.
	•األقسام املوجودة في املستشفى:

قسم طوارئ. {{
أشعة. {{

مختبر. {{
عيادات خارجية. {{

قسم ICU}} )عناية مركزة(.
قسم استشفائي داخلي. {{
قسم خاص بالعمليات. {{

. {{ICN قسم
قسم والدة. {{

صيدلية )تتوافر في الصيدلية كل األدوية األساسية(. {{

- {{Parame 6 أطباء صحة عامة � اختصاصيون: 15، متطوعون: 20، فنيون: 8 )من ضمنهم   الكادر الطبي:
ics( وإداريون: 8.

    مستوصف »العناية باألسرة«ج.
تخطي������ط قلب )ال يوجد  االختصاص������ات: صح������ة عامة – أطف������ال –  طّب نس������ائي – تصوير صوتي – 	•

اختصاصي  قلب(.
	•الكادر الطبي: طبيبان وممرضاتان.

ت��اريخ التأسيس: 1988/9	•
	•عدد العاملني:)سكرتيرة + عاملة نظافة + مسؤول مشتريات(.

.) •	Aid for Palestine Refugee children( جمعية أملانية -APRC :اجلهة الداعمة
أوقات الدوام: 8:30 صباحاً حتى 2:00	• ظهراً )كل أيام األسبوع ما عدا األحد(. 

د.    مركز القدس الّطبــي )مستشفى(
االختصاصات: قسم طوارئ، صيدلية، أشعة، مختبر، عيادة أسنان.

جميع االختصاصات من: أنف � أذن � حنجرة، عيون، كلى، مسالك بولية، أعصاب، جراحة عامة، عيون.
يتجنب األطباء املختصون عادة الدخول إلى املخيم بسبب األوضاع األمنية التي مير بها مخيم عني احللوة، 

فيضطر املرضى ألخذ حتويل من املركز لزيارة عيادة الطبيب في عيادته خارج املخيم.
الكادر الطبي: 3 أطباء و4 ممرضني.

تاريخ التأسيس: 1994/5/31
الع������املون: 7 

اجلهة الداعمة: الهيئة الصحية اإلسالمية.
أوقات الدوام: 8:00 � 4:00 )طوال أيام األسبوع(.

وقد ُحّول املستشفى إلى مركز طبي بسبب غياب املؤسسات الداعمة وقلة املوارد املالية.
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هـ .   مــستــشـفى األقصــى:
ت��اريخ الت��أسيس: 2000.

اجلهة الداعمة: التبرعات الفردية.
عدد األس��ّرة: 50 سريراً.

مختبر: مّجهز جتهيزاً كاماًل.
سيارة إسعاف كاملة التجهيز مع Monitor، لكن تنقصها بعض التجهيزات كاألوكسجني.

األقســـام املوجودة:
 قسم عمليات 3	• غرف.
	• قسم أشعة + مختبر.

	• قسم طوارئ.
	• قسم األسنان. 
	•قسم اجلراحة.

	• قسم األطفال والوالدة.
	• قسم العناية املركزة، وهو غير مجّهز حتى اآلن.

	• قسم غسل الكلى، وهو أيضاًغير مجّهز.

و.   جمعية التآخي اإلنساني: 

صحة عامة - أسنان - أنف أذن حنجرة - االختصاصات املوجودة
- طبيب صحة عامة - طبيب أنف أذن حنجرة )يوم 

واحد في األسبوع( - طبيب أسنان الكادر الطبي

2002/1/29 تاريخ التأسيس
1 عدد العاملني

دعم ذاتي اجلهة الداعمة
9:00-8:00 - كل أيام األسبوع ما عدا األحد اوقات الدوام

ز.   هيئة الرعاية االجتماعية:

صحة عامة – نسائي - حتويالت الختصاصني - االختصاصات
8:00-5:00 - كل أيام األسبوع أوقات الدوام

6 الكادر الطبي
1995/8/16 تاريخ التأسيس

4 عدد العاملني
اجلهة الداعمة دعم ذاتي
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. 3 املختبرات
أ.   مختبر الشفاء:

2002/12/5 تاريخ التأسيس
2 عدد العاملني

 8:00-2:00 / 4:00-10:00 - أيام األسبوع، ما عدا 
األحد. أوقات العمل

كل أنواع الفحوصات )دم – زرع.....إلخ( نوع الفحوصات
دعم ذاتي اجلهة الداعمة

املستلزمات لتطوير املختبر جتديد األجهزة
/ الكادر الطبي

جتمع العودة - صيدا )تصوير عبد احلليم شهابي(
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 .مختبر العيادات التخصصية:

2003/8/8 تاريخ التأسيس
23 عدد العاملني

8:00-2:00 - 5:00-8:30 - أيام األسبوع ما عدا 
األحد أوقات العمل

كافة الفحوصات األساسية اإلختصاصات املوجودة
دعم ذاتي اجلهة الداعمة

جتديد األجهزة )كل األجهزة( املستلزمات
/ الكادر الطبي

 San:جتري التحويالت الثانوية إلى مختبرات بيروت مثل
 George

التحويالت

/ العالقة مع األونروا
عدم استقرار الوضع األمني املشاكل

ج.مختبر فضيل:

2000/3/2 تاريخ التأسيس
عدد العاملني 2

9:00-2:00 - 3:00-7:30 - أيام األسبوع ما عدا 
األحد اوقات العمل

أنواع الفحوصات األساسية االختصاصات املوجودة
جتديد األجهزة - املستلزمات

/ الكادر الطبي
الفحوصات الثانوية حتول إلى مختبرات بيروت مثل: 

 san Georges التحويالت

/ العالقة مع األونروا
دعم ذاتي اجلهة الداعمة

عدم استقرار الوضع األمني املشاكل

البطاقات ال�سحية - خميم عني احللوة
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د.مختبرات الشفاء:

1998/12/6 تاريخ تأسيسها
2 عدد العاملني

9:00-2:00 - 4:00-10:00 - كل أيام األسبوع أوقات العمل
كافة االختصاصات األساسية االختصاصات املوجودة

دعم ذاتي اجلهة الداعمة
جتديد األجهزة املستلزمات

/ الكادر الطبي
يجري حتويل بعض املرضى إلى  مختبرات في بيروت التحويالت

/ العالقة مع األونروا
عدم استقرار الوضع األمني املشاكل

هـ .مختبرات يحيى الطبية:

2007/3/2 تاريخ تأسيسها
1 عدد العاملني

8:00-2:00 - كل ايام األسبوع ما عدا األحد أوقات العمل
)كل أنواع االختصاصات األساسية )دم، زرع... إلخ االختصاصات املوجودة

دعم ذاتي اجلهة الداعمة
Hematology أجهزة مثل املستلزمات

عدم استقرار الوضع األمني املشاكل
/ الكادر الطبي

 حتويالت الفحوصات الثانوية إلى مختبرات في بيروت
التحويالت مثل مختبرات األطباء

/ العالقة مع األونروا

إن ارتفاع عدد املختبرات في املخيم يعود لعدة أس������باب، أهمها ارتفاع عدد الفلس������طينيني في املخيم، وبالتالي 
احلاجة امللّحة لذلك، ثم إن مختبرات األونروا ال تفي مبتطلبات الس������كان ألس������باب عديدة. ويبقى أن نشير في 

هذا الصدد إلى أن األوضاع األمنية تنعكس سلباً على عمل هذه املختبرات، وغيرها من املراكز الصحية.
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الصدليات: 3 .
يبلغ عدد الصيدليات في مخيم عني احللوة 25 صيدلية، وهناك 12 صيدلية أخرى تابعة للمراكز الصحية 

في املخيم.

 صيدليـــة محمـــد الدّرة: هي الصيدلية األساس������ية في املخيم، وهي تابعة ملنظمة التحرير الفلس������طينية. 
يُصَرف الدواء فيها مبوجب كتاب موّقع من مسؤول تنظيمي في حركة فتح.

تعاني الصيدليات في املخيم جملة من املشاكل: 

	•ارتفاع ثمن األدوية.
	•نقص األدوية في املستودعات.

	•عدم تعاون املستودعات مع الصيادلة، بسبب الوضع األمني.
	•غياب التوعية للمرضى.

	•الوضع االقتصادي املتردي.
	•مشكلة صرف أدوية األعصاب بدون وصفها من الطبيب املختص.

	•صعوبة احلصول على األدوية الباهظة الثمن، كأدوية السرطان.
	•عدم اس������تقرار الوضع األمني في املخيم الذي ال يس������مح للصيدليات بأن تفت������ح أبوابها لوقت متأخرمن 

الليل.
	•غياب التخصص في الصيدلية، إذ إن معظم العاملني فيها هم من املمرضني.
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العيادات اخلاصة: 4 .

العنوان االختصاص اسم العيادة الرقم
الشارع الفوقاني مقابل عيادة األونروا القدمية صحة عامة عيادة الدكتور منر قاسم 1

الشارع الفوقاني مقابل عيادة األونروا القدمية صحة عامة عيادة الدكتور وائل ميعاري
)مركز العيادات التخصصية( 2

الشارع التحتاني )حي صفوري( صحة عامة عيادة الدكتور خالد أبو شقرا 3

الشارع التحتاني )قرب مسجد اجلميزة( صحة عامة عيادة الدكتور صبحي أبو 
جاموس 4

سوق اخلضار أطفال عيادة الدكتور محمود حمادي 5
الشارع الفوقاني )حي الصفصاف( صحة عامة عيادة الدكتور باسم شريدي 6

الشارع التحتاني )قرب مسجد النور( أسنان عيادة الدكتور وائل هزمية  7
حي عمقة السكة أسنان عيادة الدكتور محمد وهبي 8

حي صفورية أسنان عيادة الدكتور إيهاب زعيتر 9
حي صفورية أسنان عيادة الدكتور أحمد سليمان 10

جبل احلليب قرب عيادة األونروا اجلديدة  أسنان عيادة الدكتور فادي أبو علول 11
حي الصفصاف طريق سيروب أسنان عيادة الدكتور هشام شبايطة  12
مفرق سوق اخلضار من حتت أسنان عيادة الدكتور أمين إسماعيل  13

الشارع التحتاني )قرب مسجد اجلميزة( أسنان عيادة الدكتور طالل أبو جاموس 14

حي عرب الغوير تقومي أسنان عيادة الدكتور خالد زعيتر 
)أسنان( 15

الشارع الفوقاني )حي الصفصاف( أسنان مركز األسنان التخصصي 16
سوق اخلضار صحة عامة  عيادة الدكتور صالح أبو خرج 17

ومن املالحظ أيضاً، أن عدد الكادرات الطبية في مخيم عني احللوة ال يتناسب مع عدد السكان، ولذلك أسباب 
عدي������دة، أهمه������ا التكلفة العالية لتعلم مهنة الطب، ثم القوانني اللبنانية التي متنع الفلس������طيني من العمل بهذه 
املهنة بشكل مستقل. كذلك، فإن عدد املمرضني كبير، إال أنهم يتجهون عادة إلى خارج لبنان )إلى اخلليج مثاًل( 
أو العمل في املستشفيات اللبنانية اخلاصة. إن رواتب األطباء، أو حتى املمرضني في مخيم عني احللوة متدنٍّ 

جداً مقارنة برواتب األطباء واملمرضني في املستشفيات اللبنانية اخلاصة.
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الواقع الصحي- البيئي:

أ.   واقع املياه في مخيم عني احللوة

8 عدد احملطات
اخلزان احلالي + واحد قيد اإلنشاء  عدد اخلزانات

24 ساعة مدة بقاء املياه داخل اخلزانات
سريعة قدرة اخلزانات على ضخ املياه

0.2 في املتر املربع. نسبة الكلور
صاحلة للشرب )من خالل الفحص نسبة اجلراثيم ضئيلة جداَ( صالحية املياه
8 ساعات تقريباً من 6:30-2:00  - كل أيام األسبوع عدا األحد دوام العمل

وطني سميك )غير قابل لالهتراء بفترة وجيزة( نوعية القساطل
1985/5/2 )24 سنة تقريباَ( مدة االستخدام

صيانة دورية )كل سنة(، وعند حدوث أي طارئ. أعمال الصيانة
)5( عّمال عدد العاملني

)تصوير عبد احلليم شهابي(

البطاقات ال�سحية - خميم عني احللوة
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املعوقات: 
هناك مش������كلة عمق القس������اطل )القس������اطل على عمق 3 –4 أمتار، وتبعاً لذلك صيانة أي خزان حتتاج 4	•  
أيام على األقل(، عدم اس������تطاعة العامل اس������تخدام كل اآلليات احلديثة. فالبوكلني مثاًل، يدمر كل شيء 

حتت األرض.
تبلغ نس������بة استهالك املياه حوالي 60%، مما يعني زيادة نس������بة اإلقبال على شراء املياه وذلك ألسباب عدة 

أبرزها:
	•قلة الرواسب واألمالح واملواد الكلسية املوجودة بها.

	•لتفادي التلوث احلاصل في مياه البرك أو اآلبار. 

 .   واقع شبكات الصرف الصحي داخل املخيم:

األونروا املشرف العام على الشبكة
قطره:  20 – 30 – 40 – 50 متراً

طولها: مئات األمتار )شبكة قساطل كاملة( القساطل املوجودة

1985/6/16 )من 20 سنة تقريباً(
كل سنة يَُرّكب حوالى 500 متر تقريباً تاريخ تأسيسها )مدتها(

بشكل دوري )كل سنة (، والصيانة تكون على شكل تعهدات/ 
أو مناقصات ملؤسسات خارج األونروا، لكن األونروا مسؤولة 

عن النفقات املالية.
شكل الصيانة

- 5 بشكل دائم - فرقة كاملة في مرحلة التنظيف الشتوي 
)أكثر من 5 بحسب احلاجة( لتنظيف القنوات والعّبارات. عدد العاملني

8 ساعات - 6:30 صباحاً وحتى2:00 بعد الظهر.
كل أيام األسبوع، ما عدا يوم األحد.

دوام العمل

- مخلفات البناء تؤدي إلى انسداد الشبكات. 
- جلي البالط يؤدي إلى انسداد الشبكات )كلس(

- انتشار النفايات دائماً وباستمرار.
- عدم تعاون الناس داخل املخيم. 

املش��اكل

كافة املعدات موجودة )سيارة لتسليك املجاري....الخ املستلزمات لتطوير الشبكة
شبكة كاملة متصلة بشبكة مجارير بلدية صيدا باجتاه 

البحر األقسام املوجودة داخل الشبكة

من املؤكد أنها تشكل خطورة لكن لم تُعرف نسبتها 
بالتحديد، ألن الشبكة قدمية في بعض املناطق، وتتداخل 

مع مياه الشرب في بعض األماكن أيضاً.
نسبة اخلطورة وتأثيرها على الصحة العامة
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ج. واقع النــفـــايات داخل مخيم عني احللوة

األونروا املشرف العام على الشبكة
150 حاوية عدد احلاويات
75  عاماًل عدد العاملني
6 سيارات عدد السيارات

8 ساعات - 6:30-2:00 - أيام األسبوع ما عدا يوم األحد. دوام العمل
- عدم تعاون الناس داخل املخيم مع العمال جلهة احترام مواعيد 

جمع النفايات.
- الوضع األمني غير املستقر داخل املخيم، ما يعرض العاملني في 

هذا املجال للخطر الدائم.

املش���اكل

برامج توعية ألهل املخيم. املستلزمات حلل املشاكل
هناك تنسيق في بعض احلاالت، وخصوصاً مع أندية رياضية أو 

جمعيات مجتمع محلي، وال سيما في حمالت النظافة، حيث تقدم 
األونروا أدوات التنظيف.

التعاون مع املؤسسات واجلمعيات 
األهلية 

املشكلة تكمن في عدم وجود طريقة تصريف مباشرًة من املكب الى 
التصريف النهائي، وال يوجد طريقة جتميع أخرى، فيقوم العامل 
بتجميعها في املكب، ثم إلى التصريف النهائي وهذا يتطلب وقت.

أسباب وجود النفايات في األزقة

- دوام واحد جلميع العمال.
- التوزيع يكون بحسب متطلبات العمل، فاملناطق مقّسمة إلى 

قواطع.
كيفية توزيع دوام العّمال

جتمع العودة - صيدا )تصوير عبد احلليم شهابي(
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د.   تقومي لواقع شبكات الصرف الصحي داخل املخيم

بالرغ������م م������ن الواقع املثالي الذي تبني م������ن خالل من أجرينا معه املقابلة، إال أن الواقع يش������ير إلى أن الصرف 
الصحي ميّثل مشكلة من أخطر املشاكل في املخيم، بسبب قدم الشبكات، ووجود قنوات وعّبارات غير صاحلة 
لالستعمال. وهناك عدد ال بأس به من أهل املخيم غادروا منازلهم بسبب الفيضانات التي حتصل شتاًء، ما أدى 
إلى إتالف أغراضهم وأثاثهم. إن مش������كلة ش������بكات الصرف الصحي ترتبط أساساً بالكثافة العمرانية الهائلة، 
بحيث يصعب أن تس������توعب هذه الش������بكة ما يفرزه هؤالء السكان يومياً. ولعل توسيع مساحة املخيم يعالج هذه 

املشكلة وغيرها من املشاكل.
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البطاقة ال�سحية - خميم املية ومية  )  

مقدمة: 
يقع مخيم املية ومية على تلة ترتفع قرابة 300 متر عن س������طح البحر، ش������رقي مدينة صيدا، ويبعد ما يقارب 5 
كم عن املدينة. أقيم عام 1948 على مساحة 54 دومناً، وبلغ عدد سكانه 3963 نسمة بحسب إحصاءات 1995. 
مساحته 5404 أمتار مربعة، وعدد سكانه 4500 نسمة حسب إحصاءات عام 2000. أما حالياً� عام 2009� فقد 
فاق عدد السكان خمسة آالف نسمة.  يشار إلى أنه في عام 1982 ُجرف نصف املخيم، وأُزيل على يد القوات 

اللبنانية، وُهّجر أكثر من 3 آالف نسمة من أهله إلى املخيمات املجاورة.
يحّد املخيم من الش������رق ضيعة املية ومية، ومن الغرب مدينة صيدا الس������احلية، ومن الش������مال تلة مار إلياس 
ومنطقة الهمشري الفوار، ومن اجلنوب تلة سيروب وعني احللوة. يتوسط املخيم مسجد أمير املؤمنني عمر بن 

اخلطاب )رضي الله عنه(.

وللوصول إلى املخيم، هناك طريقان: األول عبر ما يُعرف بدوار األميركان، والثاني من طريق الفيالت، يلتقيان 
في منطقة نادي الضباط في طريق واحد يصل إلى املخيم.

يعيش سكان املخيم أوضاعاً صعبة ال تقّل عن تلك التي تعيشها باقي املخيمات في لبنان. ومع منع دخول مواد 
البناء إال بترخيص، اضُطر الكثير من الشباب إلى مغادرة املخيم إلى احمليط ، وأحياناً إلى بالد االغت����راب. 

 )25( إعداد الباحثة امليدانية، سماهر اخلالدي، والباحث امليداني محمد خليل.

جانب من مخيم املية ومية )تصوير عبد احلليم شهابي(
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وحالة اجلمود التي يشهدها قطاع البناء، جعلت ما نسبته 55% من الشباب عاطاًل من العمل، ألن أكثراألعمال 
التي ميارسها أهل املخيم هي البناء والدهان، إضافة إلى مهن أخرى.

الواقع الصحي:
ال يلقى مخيم املية ومية االهتمام اإلعالمي الكافي، فموقعه اجلغرافي على هضبة، ووجود مخيم عني احللوة 
إلى جانبه، وهو مخيم كبير جداً، وقلة عدد سكانه، هذه األسباب وغيرها جعلت االهتمام به غير كاٍف. وفوق 
ذلك كله، فهو مخيم فلس������طيني يتقاس������م مع كل املخيمات الفلسطينية املنتش������رة على األراضي اللبنانية الفقر 
واحلرمان، فضاًل عن أّن املخيمات الفلسطينية تعيش حالة من غياب املرجعية السياسية والصحية التي تعالج 

املشاكل الكثيرة التي تعصف بها.

في املخيم عيادة واحدة فقط تابعة لوكالة األونروا؛ فيها طبيب عام، وقس������م خاص للحوامل والرّضع، وقس������م 
لألسنان، ومختبر.

 دوام العيادة 3 أيام في األسبوع، وعند الضرورة يُلجأ إلى عيادة صيدا.

 ويوجد مركز جلمعية الهالل األحمر الفلس������طيني، يستقبل احلاالت الطارئة، وفيه طبيب صحة عامة، طبيب 
نسائي، طبيب أمراض صدرية، وطبيب تنظير... ويوجد فيه مختبر أيضاً، ودوامه يومي.

إضافة إلى ذلك، يوجد في املخيم صيدليتان:  صيدلية رانيا، وصيدلية عمر بن اخلطاب )صيدلية رانيا أُقفلت 
بسبب ارتفاع نسبة الدائنني، وبالتالي اخلسارة(. 

كل هذه املراكز إمنا هي مستوصفات بإمكانات متواضعة جداً.

عيادة األونروا  1 .
 لم تكن عيادة مخيم املية ومية ثابتًة، بل كانت تتنقل من مكان إلى آخر حس������ب الظروف األمنية. وفي عام 

1991 أُنشئت عيادة املخيم، وهي مؤلفة من طابق واحد.

يتألف الكادر الطبي في العيادة من 10 أش������خاص: طبيب صحة عامة، طبيب أس������نان ومساعد له، ممرضة 
الضغط   والسكري )أمراض مزمنة(، مختبر، صيدلي، قابلة وممرضة لألطفال، كاتبان، عاملة تنظيف.

أما الدوام في العيادة، فهو ثالثة أيام في األسبوع، هي على الشكل اآلتي:

يومي االثنني واألربعاء من الساعة 7:30  صباحاً ولغاية 2:45	• ظهراً.
، وذلك ألن املوظفني يكملون دوامهم في عيادة النبطية )وقد  اجلمعة من الس������اعة 7:30 لغاية الساعة 11	•

بدأ دوام يوم اجلمعة منذ سنة تقريباً(.
	•املستش������فيات املتعاقدة معها األونروا هي: )الهمش������ري، لبيب، غس������ان حمود، وحالياً مستش������فى صيدا 

احلكومي(.
يقصد العيادة في األيام الثالثة املذكورة نحو 70	• مريضاً.

 حجم العيادة صغير، بحيث إنها ال تتس������ع ألكثر من عش������رين مريضاً. ومعاينة املرضى تتم بسرعة، وفي بعض 



163

األحيان يكتفي الطبيب بسماع تشخيص املريض حلالته ويعطيه دواًء بناًء على ما يذكره له.

يقتصر الدواء الذي تقدمه العيادة للمرضى على املس������ّكنات )البنادول( واملضادات احليوية )األمبسلني(، وذلك 
بخالف العيادات األخرى التي تقدم أكثر من ذلك بكثير. والفحوصات التي جتريها العيادة غير دقيقة، فضاًل 

عن أّن طبيب العيادة هو طبيب صحة عامة، ال ميلك اخلبرة الالزمة التي ميلكها الطبيب املتخصص.

أكثر األمراض املوجودة في املخيم هي:
	•سكري.
	•ضغط.
	•عظام.

	•التهابات.

فضاًل عن املش������اكل النفسية التي يعانيها أبناء املخيم بسبب املعيش������ة الصعبة التي يعيشونها وانتشار البطالة 
في صفوف الشباب ونتيجة األحداث واحلروب واخلالفات الداخلية، وشيوع ظواهر لم تكن معروفة ألهله من 
قبل، كالس������رقة وانتشار ظاهرة تدخني السجائر والنرجيلة وتعاطي املخدرات، حيث إن نسبة هؤالء في املخيم 

بتزايد 

ومن املستلزمات الضرورية  لتطوير العيادة:
	•أن يكون الدوام كاماًل، مثل معظم املخيمات.

	• ال بد من وجود آلة تصوير في عيادة األسنان.
	• ال بد من وجود آالت تصوير شعاعي وتصوير صوتي، وغير ذلك.

	•استحداث الفحوصات غير املتوافرة في املختبر.

	•حضور أطباء متخصصني للمعاينة في العيادة...
	•إن من ش������أن هذه املس������تلزمات، إن توافرت، أن تخفف على س������كان املخيم عبء الوص������ول إلى العيادات 

واملستشفيات.

املستوصفات اخلاصة  2 .
في املخيم مستوصف واحد، وهو تابع جلمعية الهالل األحمر الفلسطيني.

 املس������توصف تأس������س قبل االجتياح الصهيوني س������نة 1982، لكنه توقف عن العمل فترة طويلة )أكثر من عشر 
سنوات( إال أنه أُعيدت صيانته منذ أكثر من 5 سنوات. 

ويدعم املستوصف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني التابعة ل�)م.ت.ف(.

الكادر الطبي املوجود:
	•طبيب صحة عامة.

	•طبيب عظام.
	•طبيب تنظير.

	•طبيب حساسية وربو.
	•مختبر.
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	•صيدلي.
، وهم جميعاً من أبناء املخيم. عدد املمرضني أكثر من 5	•

دوام العمل من الساعة 8	• صباحاً حتى التاسعة مساًء.

ل  إضافة إلى ذلك، املس������توصف متعاقد مع مختبرات ومع أطب������اء خارج املخيم في عيادات خاصة، بحيث يَُحوَّ
املرضى إليهم من املستوصف مقابل دفع مبلغ أقل، يأخذه الطبيب لقاء املعاينة في عيادته.

جُترى في مختبر املستوصف الفحوصات العامة، كفحوصات الدم والسكري وغيرها...

إمكان������ات املس������توصف متواضعة جداً، وال تلبي احلد األدنى من حاجات الس������كان. واملس������توصف بحاجة إلى 
صيدلية أكبر، قسم تصوير، قسم لألسنان، جتهيز املختبر وعيادات تخصصية.

الصيدليات اخلاصة  3 .
في املخيم صيدليتان:

 األولـــى: صيدليـــة عمـــر بـــن اخلطـــا . تعود ملكيتها ملمرض من املخيم يدعى الش������يخ محمد س������المة. 
والصيدلية داخل املنزل تأسست منذ أكثر من 10 سنوات.

	•يعمل في الصيدلية املمرض وزوجته.
	•ال دوام محدداً للصيدلية، فهي مفتوحة طوال الوقت، وتستقبل املرضى للعالج بشكل دائم.

	•أما بالنس������بة إلى احلس������ومات على األدوية، فهي على العّينات أو األدوية الباهظة الثمن. ونس������بة احلسم 
تقريباً بني 10� %15.

	•أما األدوية املتوافرة في الصيدلية، فهي أدوية احلرارة، الرشح، االلتهابات، األطفال، ومطّهرات.

الثانية: صيدلية سعيد بليبل. كما ذكرنا هذه الصيدلية أقفلت أبوابها.

	•الصيدلية لطبيب أطفال وصحة عامة يدعى سعيد بليبل. 
	•الطبيب ليس من سكان املخيم. 

، يعمل فيها الطبيب فقط، ودوامه غير محدد. تأسست الصيدلية أواخرعام 2006	•
.% أما احلسومات على األدوية، فهي بني 15 و20	•

د الناس على الصيدلية وجلوؤهم إلى األونروا،  	•املشاكل التي تواجه الصيدلية: الصيدلية مستأَجرة، قلة تردُّ
أسئلة الناس الكثيرة، التي تكون مجانية من دون اللجوء إلى املعاينة، عدم القدرة املادية على شراء أدوية 

ين... غالية الثمن، والدَّ

البيئة الصحية

يبل������غ ع������دد عمال التنظيفات الذين يقومون بجمع النفايات وتنظيف الش������وارع واألزقة والطرقات في املخيم 6 
عمال، وهو عدد غير كاٍف لتنظيف مخيم تبلغ مساحته 5404 أمتار مربعة. دوام العمال من الساعة السادسة 
إلى الس������اعة الثامن������ة، وإذا أخرج أحد كيس النفاي������ات متأخراً تبقى حتى اليوم التال������ي. وتخّيل الرائحة التي 
س������تنبعث من ه������ذه النفايات أو األمراض التي ميكن أن تصيب األطفال الذي������ن يلعبون بها. يقوم العمال بجمع 
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النفاي������ات من أمام املنازل. يُخرج األهالي نفاياتهم عادة مس������اًء في أكي������اس من النايلون، وتقوم القطط بتمزيق 
األكياس وبعثرة ما فيها. فإذا جتولت في املخيم في هذه الساعات تشعر كانك في حاوية نفايات. 

أ.   مياه الشر :
أرض املخي������م من األراضي الكلس������ية، وبالتالي املياه التي تُس������تخَرج من األرض مي������اه مليئة بالكلس. ليس هذا 
فحسب، بل إن مياه املخيم ال تخضع للتكرير أو التعقيم. في معظم األحيان يشتري أهالي املخيم املياه الصحية 

الصاحلة للشرب، ملا تسببه مياه املخيم من أمراض في الكلى واملسالك البولية.

فضاًل عن كلس������ية املياه وعدم صحيتها، تضع األونروا الكلور لقتل اجلراثيم. وليتها ال تفعل، ألنها كادت تقتل 
البشر، إذ إن عملية وضع الكلور في املياه ليست وفق معاييرعلمية،  فالكمية تُزاد تارة، وتارة أخرى تُقلّل

)مالحظة: الكلور مادة كيميائية مرّكبة تسبب مرض السرطان(.

معظم س������كان القسم القريب من خزان املياه في املخيم يس������تعملون موتورات كهربائية لسحب املياه من أنابيب 
املياه الرئيسية، ما يحول دون وصول املياه إلى القسم اآلخر.

املخي������م مجّهز بآلة ضّخ واح������دة للمياه، وبالتالي عند حصول أي عطل في هذه اآلل������ة تنقطع املياه عن املخيم 
بسبب عدم وجود البديل.

 .   الكثافة السكانية:

يعيش أهالي املخيم أوضاعاً صعبة بسبب ضيق مساحة املخيم وزيادة نسبة الكثافة. وأصبح املخيم يفتقر إلى 
املس������احات الواسعة بسبب التوس������ع العمراني الكبير. هذا التوسع األفقي حال دون وصول الشمس إلى العديد 

من األماكن، وجعل زواريب املخيم أشبه باألنفاق واخلنادق.

إن أهالي املخيم ال يجدون أماكن لركن سياراتهم، فيركنونها في شوارع املخيم، فإذا أصبحت الساعة السابعة 
مساًء يصعب على السيارات التجول في املخيم.

الكثافة الس������كانية في املخيم وضيق مس������احته تؤثران س������لباً على األطفال أيضاً، إذ إنهم ال يجدون مكاناً للعب 
أو ملمارس������ة األنش������طة الرياضية. وهنا تبدأ اخلالفات والنزاعات بني األطفال، ومعظم األحيان تتطور لتشمل 

أهالي األوالد.

ج.   اإلجراءات األمنية حول املخيم:

وهو العامل األكثر تأثيراً في نفس������ية أهالي املخيم. فأحدهم يقول إنه في س������جن ال ميلك حرية التنقل، وآخر 
يقول: أشعر كأني دابة في هذا املخيم. اإلجراءات التي يقوم بها اجليش اللبناني حول املخيم تزداد مع األيام، 
إذ إنه قام أخيراً بتضييق اخلناق بالتسييج باألسالك الشائكة حول املخيم. كذلك، خفض ساعات التسجيل من 
الس������اعة العاشرة إلى الس������اعة الثامنة مساًء، فإن أردت الدخول إلى املخيم، فعليك االنتظار نحو ساعة بسبب 
تسجيل السيارات التي تدخل وتخرج من املخيم. ولم يعد باإلمكان الوصول إلى املخيم بأية سيارة نقل عمومية 
من خارجه، وذلك بس������بب إجراء أمني جديد يصبح مبوجبه على كل الس������ائقني العموميني حمل ورقة ترخيص 
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م������ن أجهزة االس������تخبارات التابعة للجيش اللبناني، وهذا األمر يزيد م������ن صعوبة إيجاد مواصالت إلى املخيم، 
فضاًل عن تفتيش الس������يارات باس������تمرار. ومن اإلجراءات األمنية املتخذة، منع إدخال أثاث البيوت أو مواد بناء 

أو أجهزة كهربائية وإلكترونية إلى املخيم، إال بتصريح من أجهزة األمن اللبنانية.

د.   األمراض النفسية:

بس������بب املعيشة الصعبة التي يعيشها أهالي املخيم، وانتشار البطالة في صفوف الشباب، أصبح يشهد ظواهر 
لم تكن معروفة ألهله من قبل، منها بعض حاالت الس������رقة وانتشار ظاهرة تدخني السجائر والنرجيلة وتعاطي 

املخدرات، حيث إن نسبة هؤالء أصبحت تزيد في املخيم. 
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البطاقة ال�سحية - خميم برج الرباجنة  )  

مقدمة:
تُرجع بعض املصادر تسمية مخيم برج البراجنة إلى وجود برج في املنطقة سكنته إحدى القبائل العربية، وقيل 
إن القبيلة قتلت فيه، فُس������ميت املنطقة برج البراجنة. يقع مخيم برج البراجنة على بعد 91 كلم من فلس������طني 

احملتلة في ضاحية بيروت اجلنوبية.

تبلغ مساحة املخيم حوالى 375000 متر مربع، وبحسب وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( 
فإن عدد الالجئني في املخيم بلغ نهاية عام 2008 ما يقارب 16000 الجئاً مسجاًل، يؤلفون نحو 3758 عائلة. 

لكن معظم املراجع )اللجنة الشعبية، اجلمعيات األهلية( تقدرعدد السكان بأكثر من 19000 نسمة. 

عند إنشاء املخيم في عام 1949 كان الصليب األحمر يتولى الرعاية الصحية، وانتقلت املهمة إلى وكالة األونروا 
في عام 1950. مخيم برج البراجنة هو أكبر املخيمات في بيروت، تعرض خالل العقود املاضية لفترات سوداء، 

سواء خالل العدوان اإلسرائيلي عام 1982 أو خالل احلرب األهلية.

كباقي املخيمات، يعيش مخيم برج البراجنة هاجساً صحياً يومياً. فالتحديات الصحية هائلة، والفرص املتاحة 
تتضاءل عاماً بعد عام. وأبرز املشاكل التي يعانيها سكان مخيم برج البراجنة هي: الكثافة السكانية على بقعة 

 )26(  إعداد الباحثة امليدانية، دعاء عبداحلليم.

جانب من مخيم برج البراجنة )تصوير وسيم فريجه(
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جغرافي������ة محدودة، عدم قدرة األون������روا على تقدمي اخلدمات الصحية مبا هو مطل������وب، غياب الدور الفاعل 
ملنظمة التحرير الفلس������طينية عبر مؤسس������اتها املختلفة، القوانني اللبنانية التي حتّد من قدرة الفلسطيني على 
العمل، والتعلم، واحلياة الكرمية. كل هذه العوامل جتعل من املخيم بيئة خصبة لألمراض اجلس������دية والنفسية 
واالجتماعية  لتزداد املعاناة ويزداد األلم في طريق طويل يكتنفه الضباب والدخان وأسئلة كثيرة ما زالت تنتظر 

من يجيب وال مجيب.

عيادة األونروا. 1
تأسست عيادة األونروا في املخيم سنة 1950م، وتشمل عدة خدمات: توفير الرعاية األولية، مبا فيها الرعاية 
الطبي������ة والوقائية والعالجية، واخلدمات الصحي������ة لألم والطفل، وخدمات تنظيم األس������رة، والصحة العامة، 
باإلضافة إلى طب األسنان والعيون والقلب. تفتح العيادة أبوابها يومياً ما عدا يومي السبت واألحد من الساعة 
7:15 ص – 2:45 ب ظ. وجتدر اإلش������ارة إلى أن معظم الالجئني في املخيم غير راضني عن خدمات األونروا 
الصحي������ة، حيث تعاني العيادة عموم������اً نقصاً في أدويتها وجتهيزاتها. وكثير م������ن املرضى يجري حتويلهم إلى 

مستشفى حيفا بسبب هذا النقص. 

الكادر الطبي الذي يعمل في العيادة:
يوجد في عيادة مخيم برج البراجنة:

	•طبيبان للصحة العامة. يداومان يومياً.
	•طبيب أسنان يداوم يومياً.

	•طبيب نسائي، يعمل يوماً واحداً في األسبوع.
	•طبيب عيون، يعمل يوماً واحداً في األسبوع.
	•طبيب قلب، يعمل يوماً واحداً في األسبوع.
	•فني مختبر، يعمل يوماً واحداً في األسبوع.

	•قابلة، تعمل يوماً واحداً في األسبوع.
6	• ممرضات، يعملن يوماً واحداً في األسبوع.

	•كاتب، يعمل يوماً واحداً في األسبوع.
حاجب عدد 2	• .

	•عامال تنظيفات. 

في العيادة طبيبا صحة عامة فقط، وأمام العدد الكبير واملتزايد من املرضى الذين يفوق عددهم 250 مريضاً 
يومي������اً، فإن هذان الطبيبان ال يس������تطيعان أن يقوما بواجبهما على أكمل وجه، ما يؤدي إلى س������وء تش������خيص 
لألم������راض. باإلضافة إلى أن األطباء املختصني )النس������ائي � العيون � القل������ب( ال يحضرون إلى العيادة إال يوماً 

واحداً في األسبوع فقط، رغم حاجة املرضى إلى هذه االختصاصات يومياً.

نوعية األمراض املوجودة في املخيم:
أدى االكتظاظ الس������كاني وسوء الوضع االجتماعي واالقتصادي إلى تدهور احلالة الصحية ألكثر أبناء املخيم، 
فبرزت عدة أمراض منها: الس������كري، الضغط، القلب، فقر الدم، التالس������يميا، الفش������ل الكلوي، جلطة دماغية، 

الزهامير، اإلسهال، االلتهابات، األمراض اجللدية، أمراض اجلهاز التنفسي، مرض ضعف النظر... إلخ.

أحد أزقة مخيم عني احللوة  )تصوير عبد احلليم شهابي(
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التحويالت املقدمة من العيادة إلى املستشفيات:
ّول كل احلاالت إلى مستشفى حيفا، ما عدا احلاالت احلرجة التي ال تستطيع املستشفى استقبالها. 	•حُتَ

لون إلى مستشفى بيروت احلكومي. 	•مرضى السرطان والقلب املفتوح يَُحوَّ
لون إلى مستشفى غسان حمود في صيدا، وإلى مستشفى الهمشري. 	•مرضى الكلى يَُحوَّ

املختبر املوجود وتقدمياته:
	•كل الفحوصات املرفقة )دم، بول، خروج(. 

عدد املرضى الذين قصدوا العيادة:
( مريضاً. بلغ عدد املرضى في 9/ كانون الثاني 2009 )316	•

( مريضاً. بلغ عدد املرضى في كانون الثاني/ 2009 م )4851	•

األدوية املقدمة من األونروا:
	•أدوية املضادات احليوية.
	•أدوية خافضة للحرارة. 

	•أدوية األمراض النفسية والعقلية. 
	•أدوية السكري.
	•أدوية الضغط.

	•أدوية املسكنات. 
	•أدوية اإلسهال.

	•أدوية احلساسية.
	•أدوية الربو.

	•أدوية السرطان توّفرها الوزارة في بعض األوقات.
. •	FOLIC ACID + VITAMINES + أدوية احلديد

	•أدوية القلب.
. •	VACCINE اللقاحات

	•املراهم اخلاصة باألوجاع وااللتهابات.
	•قطرات ومراهم للعني واألذن.

األنشطة وحمالت التوعية التي تقوم بها عيادة األونروا في املخيم:
	• توزع منشورات خاصة باألمراض على املرضى املقبلني على العيادة.

DVD	• عن األمراض، يعرض في غرفة االنتظار في العيادة.
	•شرح فردي عن األمراض، بحسب حاجة الشخص، وهناك شرح جماعي.

	•حمالت معاينة تقام في املدارس: معاينة عادية للش������خص )وزنه، طوله، فحص للعيون، لألسنان، للصدر، 
القلب والربو( فحص خاص للصبيان )للمسالك البولية(.

	•زيارات منزلية للوالدات اجلديدة، واملتخلفة عن مواعيدها، ومرضى السكري والضغط املقعدين، وحمالت 
تلقيح للشلل: )أبو كعب � احلصبة األملانية( وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية .

.) •	 DOCTORS CENTER RADIOLOGYتصوير شعاعي للثدي )يحّول مجاناً ملركز
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- •	SPECIALIZED MED زمس������حة املهبل )سرطان الرحم( يحّول مجاناً بعد الفحص في العيادة إلى مرك
CAL LABORATORIES.

	•مركز اإلرش������اد األسرى بالتعاون مع األونروا حلل املشاكل النفسية لألطفال دون ثالث سنوات، بالتنسيق 
مع األهل، ومركزه في أرض جلول.

تع������اون م������ع “أطباء بال حدود” ملعاجلة األمراض النفس������ية والعقلية لألش������خاص فوق 18	• س������نة، مركزه 
برج البراجنة قرب مستش������فى البرج. يقصدون العيادة مرتني في األس������بوع، وأحياناً يجري حتويل بعض 

املرضى.
	•الكشف عن مرض السل: ويكون الفحص داخل العيادة، وتوّفر األدوية بالتنسيق مع الوزارة.

الهالل األحمر: 2 .
ش������رع الهالل األحمر الفلسطيني س������نة 1974 في تأسيس مستش������فى حيفا من أجل تقدمي اخلدمات الطبية 
للش������عب الفلس������طيني بعدما كان مرضى مخيم برج البراجنة يلجأون إلى مستشفى غزة في منطقة صبرا. أما 
بالنسبة إلى متويل املستشفى، فهو يعتمد منذ نحو خمس سنوات على االكتفاء الذاتي. لكن جتدر اإلشارة إلى 
أن هناك بعض الدول املانحة تقدم بعض املساعدات كاألجهزة. يتكون الكادر الطبي املوجود في املستشفى من 
116 شخصاً، هم عبارة عن أطباء، إداريني، فنيني، وممرضني. منذ أواخر عام 2006 أصبحت كل أنواع العالج 
متوافرة في املستش������فى، يس������تثنى من ذلك العمليات التي حتتاج إلى آالت وجتهيزات دقيقة، مثل عملية القلب 
ل املرضى إلى مستش������فيات أخرى خارج املخيم، وخاصًة إلى مستش������فى  املفتوح والعالج الكيميائي، حيث يُحوَّ
بيروت احلكومي املتعاقد مع األونروا. أما األطفال في سن )6 � 7 أشهر( فيجري حتويلهم إلى مستشفى دالعة 

في صيدا. 

يبلغ عدد األطباء االختصاصيني في املستشفى 42	• طبيباً.
يبلغ عدد األسّرة املوجودة في املستشفى 52	• سريراً. 

	•في املستشفى ثالث سيارات إسعاف، تعمل منها سيارتان فقط. األولى مجهزة بأجهزة كاملة للعناية. أما 
الثانية، فمجهزة بأبسط املستلزمات الضرورية.

	•يضم املستشفى مختبراً، وهو مجهز بأجهزة حديثة، لكن جهاز فصل الدم غير متوافر. 

عدد املرضى الذين دخلوا املستشفى:

عدد املرضى احملولني من األونروا عدد مرضى العيادات عدد مرضى الطوارئ  العدد اإلجمالي للمرضى
273 900 700 1873

عدد املرضى الذين ُقّدم لهم العالج في املستشفى خالل شهر كانون الثاني من سنة 2009م.

نالحظ من اجلدول أعاله، أن عدد املرضى احملولني من األونروا يشكل فقط نسبة ما يقارب خمسة وعشرين 
باملئة من عدد املرضى، وهذا يعني أّن املستش������فى بحاجة إلى دعم أكبر من األونروا، الس������تيعاب عدد أكبر من 

املرضى.

األنشطة التي يقوم بها املستشفى:
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باإلضافة إلى دوره األساسي في تقدمي العالج ألهالي املخيم، يقوم املستشفى بأنشطة وحمالت توعية عديدة، 
منها:

	•محاضرات طبية: نّظمت إدارة املستش������فى العديد من احملاضرات، واحدة في حّي العطعوط، وأخرى في 
مركز اإلنعاش، وأربع محاضرات في حرم املستشفى.

دورة إس������عافات أولية ل�)22	• ش������خصاً(، وبانتهاء الدورة أُعطي كل ش������خص من املتدربني حقيبة إسعافات 
أولية. كذلك ُوّزعت 13 حقيبة لرياض األطفال في املخيم.

	•التنسيق بني املستشفى واملؤسسات العاملة في املخيم إللقاء احملاضرات الطبية التوعوية.

تصنيف املستشفى:

يُصنَّف مستشفى حيفا في الدرجة الثالثة )أي دون الوسط(، لكنه يلبي حاجة املرضى في املخيم، مع العلم بأنه 
يحتاج إلى جتهيزات وإمكانات الزمة لتأهيل املستشفى.

يبلغ عدد األطباء العاملني في املستش������فى واملقيمني في املخيم ثالثة، هم: د. محمد ديب، د. طه بلقيس، ود. 
سليم عبد احلليم.

األدوية املتوافرة في املستشفى:

تتكف������ل األونروا بتغطية األدوية للمرض������ى احملولني من قبلها. أما املرضى العاديون فيَُقّدم الدواء لهم حس������ب 
اإلمكان������ات املتواف������رة. وبعض احلاالت االجتماعية يَُوّفر له������ا الدواء مجاناً. أما األدوي������ة، فهي مثل املضادات 

احليوية واملسكنات.

األقسام املوجودة في املستشفى:

	•قسم اجلراحة:  جراحة  عامة - جراحة عظمية
	•قسم الباطني: الباطني والصدري يختص بالتهابات الرئة واجلهاز التنفسي والغدد - القلبي

	•العناية الفائقة
	•األطفال

	•اجلراحة النسائية
	•الطوارئ

	•العيادات اخلارجية: عيون، قلب، جلد، أعصاب، عظام، صحة عامة.
قسم األشعة: x-ray	•  )العظام، الصدر، األطراف( والتصوير الصوتي )البطن، احلوض، الغدة، الصدر(

	•املختبر - جهاز الصيدلي - العمليات - التخدير - اإلدارة - احملاسبة - التدقيق والبحث االجتماعي - 
جلان املشتريات: طبية غير طبية

التعاون بني الهالل واملؤسسات املوجودة في املخيم لتطوير املستشفى:

ال يوجد أي عالقة بني الهالل واملؤسسات املوجودة في املخيم، فالهالل مؤسسة مستقلة لها طبيعتها في تقدمي 
اخلدمات الطبية. أما املؤسسات األخرى فلها جوانب تربوية ومهنية ال طبية، لكنها في بعض األحيان تستعني 
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بأطباء من داخل املستشفى إلعطاء محاضرات توعوية.

طبيعة التعاقد بني مستشفى حيفا واألونروا:

تقدم األونروا خمس������مئة س������اعة بالشهر للمرضى، وتقسيم تلك الس������اعات هو على النحو اآلتي: املريض الذي 
يحت������اج إلى إجراء عملية جراحية حتّول������ه األونروا من ثالث إلى أربع ليال. أم������ا التحويل العادي فيكون ثالث 
د التحويل عبر طبيب انتدبته األونروا للتنس������يق مع الهالل،  لي������ال. وإذا احت������اج املريض إلى أكثر من ذل������ك مُيدَّ
وذل������ك لالطالع على حالة املريض، وعلى مدى حاجته إلى التحوي������ل، حيث يوّقع هذه املعامالت. مع املالحظة 
ّول كل احلاالت التي حتتاج إلى مستشفى بعد إخضاع  بأنه يجري تبديل الطبيب املنتدب كل ثالثة أش������هر، وحُتَ

املريض للفحص من الطبيب املتعاقد مع األونروا لتشخيص حالته. 

العيادات اخلاصة في املخيم: 3 .
في املخيم 11 عيادة خاصة، تتنوع االختصاصات فيها )صحة عامة، أمراض جلدية، أس������نان، قلب وش������رايني، 
جراحة عامة، نس������ائي(. لكن يغلب على هذه العيادات تخصص طب األسنان. يعمل في العيادات عادة الطبيب 
نفس������ه، وأحياناً يساعده ممرض أو ممرضة. وتؤدي هذه العيادات دوراً مكّماًل لدور األونروا، أو دور مستشفى 
صفد. لكن مع ذلك، فإن العيادات تفتقر عادة إلى األجهزة واآلالت الطبية الالزمة. ويتقاضى األطباء كش������فية 
تتراوح بني 5000 إلى 15000 بحس������ب التخصص. وهناك نقص في التخصصات املطلوبة، والكادرات الطبية 

قليلة في املخيمات الفلسطينية ألسباب عديدة.
وتنعك������س األوضاع العامة للمخيم على العيادات أيضاً، وخصوصاً الفقر الذي يجعل الناس يُحجمون عادة عن 
زي������ارة العي������ادات، أو انقطاع الكهرب������اء الذي يؤثر على عمل العيادات. وكذلك هن������اك نقص واضح  في الوعي 

الصحي لدى الناس.

الصيدليات : 4 .
يبلغ عدد الصيدليات في مخيم برج البراجنة 9 صيدليات، وقد تبني من خالل البحث امليداني، أن كل القائمني 
على الصيدليات هم خريجو معاهد تابعة للهالل األحمر الفلس������طيني أو معاهد خاصة، وهذه مش������كلة يعانيها 
أهالي املخيم، ألن الصيدلي اجلامعي يكون على دراية كاملة بتركيبة األدوية، وهذا يقلل من األعراض اجلانبية 
لبعض األدوية، وخاصة أن املريض في املخيم يذهب مباش������رة إلى الصيدلية لش������راء الدواء بدون وصفة طبية. 
وجتدر اإلشارة إلى أن الصيدليات املوجودة في املخيم هي غير قانونية نسبة إلى قانون الدولة اللبنانية، لذلك 
تفتقد تلك الصيدليات بعض األدوية كأدوية األعصاب واألدوية املهدئة. وفي العموم ال توجد رقابة صحية على 
عم������ل هذه الصيدليات، ووجود الصيدليات في املخيم مطلب صحي ضروري، لكن ضبط املراقبة واإلش������راف 

عليها يجعل عملها أكثر جناحاً.

املختبرات في املخيم:. 5
ف������ي مخيم برج البراجنة 3 مختبرات، يقتصر عملها على فحوص������ات الدم الروتينية )دم- بول- خروج(، وهذا 
يس������بب ثقاًل على كاهل املواطن في املخيم من ناحية تكاليف الفحوصات األخرى، إضافة إلى أّن املخيم يفتقر 

إلى مختبرات لألنسجة واألمراض املستعصية، لذلك معظم الفحوصات تُرسل إلى خارج املخيم.
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الصحة البيئية في مخيم برج البراجنة: 6 .
يعيش مخيم ب������رج البراجنة وضعاً بيئياً 
س������يئاً، أبرز مظاهره انتش������ار القمامة 
املكشوفة داخل املخيم، ما يشكل منظراً 
غي������ر الئ������ق، ويس������بب كث������رة القوارض 
واحلشرات، والروائح الكريهة في أزقة 
املخيم. ويرجع مسؤول قسم الصحة في 
مخيم برج البراجن������ة، محمد دحويش، 
ذلك إلى عدم احترام أهل املخيم ملواعيد 
جمع النفايات )6:30 ص – 2:00 ب ظ 
(، وكيفي������ة حفظها في أماكن بعيدة عن 
الش������ارع وغياب الوعي البيئي والصحي 

ألهالي املخيم.

أ.     األقسام املوجودة في القسم الصحي:
     القسم بحد ذاته مسؤول عن:

	•شبكة مياه اخلدمة.
	•شبكة مياه الشرب.

	•شبكة مياه الصرف الصحي، وتشمل صرف مياه األمطار.
	•إزالة الفضالت أو النفايات الصلبة.

	•رّش املبيدات ملكافحة احلشرات والقوارض.
	•التوعية الصحية والتثقيف الصحي. 

 .   عدد احلاويات املوجودة في املخيم:
حاويات بالستيكية صغيرة يتراوح عددها بني 60 و70	• حاوية

	•حاويات كبيرة موجودة في املناطق اآلتية:
  طريق املطار: 6	• حاويات.

  نزلة العاملية: 10	• حاويات.
  نزلة العاملية )قرب الصاعقة(: 3	• حاويات.

ج.    عدد العاملني في هذا القسم:
 يبلغ عدد العاملني 18 عاماًل بنسبة عامل لكل ألف شخص، ما يُرهق العمال، ويصّعب عملية جمع النفايات، 

باإلضافة إلى مراقب عام، ومساعد له.

د .    عدد السيارات املوجودة في هذا القسم:  
في القسم سيارة واحدة صغيرة سعتها متر مكعب، تسلمها القسم آخر سنة 2008.

أحد شوارع مخيم برج البراجنة )تصوير عدنان القاضي(
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وهناك أيضاً 4 سيارات تابعة ل�)sukleen(. ويجري نقل النفايات على فترات متناوبة من الساعة 6 صباحاً 
إلى 12 ظهراً.

هـ .    املشاكل والصعوبات التي يواجهها العمال:
	•الطبيعة اجلغرافية في املخيم سيئة جداً. 

	•شبكات املياه املوجودة فوق األرض تعرقل حركة العمال.
	•التعديات على الزواريب.

	•شبكات الكهرباء املمدودة بطريقة خاطئة تعرقل أيضاً حركة العمال.
	•وجود إهمال من بعض أهل املخيم وعدم اتباعهم لإلرشادات واملواعيد احملددة.

	•ال يوجد تعاون بني أهل املخيم وعمال النظافة.

و .    املستلزمات الالزمة حلل هذه املشاكل:
	•ضرورة العمل على توعية أهالي املخيم، وذلك من قبل العمال أو قسم البيئة لوضع النفايات في األوقات 

احملددة.
	•عدم وضع النفايات في فترة الليل لوجود القوارض واحلشرات والقطط.

	•وضع النفايات في األماكن املخصصة لها.
	•مشاركة أهل املخيم في عملية التنظيف والتكنيس.

	•القيام بحمالت تنظيف دورية )شهرية أو أسبوعية(.

	•إجراءات عقابية بحق كل شخص يتعدى على البيئة.

ز .     ُيَوّزع دوام العاملني داخل القسم على النحو اآلتي:
املخيم يقس������م إلى 15 قاطعاً، لكل قاطع عامل تنظيفات، باإلضافة إلى عامل مس������ؤول عن س������يارة النظافة 

وعمال احتياط وإجازات مرضية وسنوية للعمال.

مالحظة: بعد البحث في مس������ألة النظافة، 
تبني لنا أن الكادر الفني لقسم الصحة في 
املخيم يعاني نقصاً واضحاً نسبة إلى عدد 
س������كان املخيم ومس������احته، وبالتالي هناك 
تقصير كبير من بعض أهالي املخيم وعدم 

تعاونهم مع قسم الصحة.

ح .    شبكات الصرف الصحي في املخيم
تُلحق شبكات الصرف الصحي املوجودة في 
مخيم برج البراجنة أضراراً جسيمة بأهالي 
املخيم، إذ إن هذه القنوات املكشوفة تسبب 
أمراض������اً خطرة. ويرجع مس������ؤول قس������م 
 )تصوير محمود احلنفي(الصح������ة في مخيم ب������رج البراجنة، محمد 
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دحوي������ش، ذلك إلى عدم وجود عملية فصل مياه املجاري ع������ن مياه األمطار التي تصل إلى باطن األرض 
وتلوث املياه اجلوفية، ويقول إن عدم إغالق تلك الش������بكات بإحكام يؤدي إلى س������هولة تكاثر احلش������رات 
وانبع������اث الروائح الكريهة، وإلى فيضانات عديدة في بعض البيوت، وبخاصة في جورة التراش������حة التي 

بُنيت بيوتها إلى جانب تلك الشبكات.

  .   القساطل املوجودة في الشبكة ومدتها:
م، كانت تلك الشبكات عبارة عن قنوات مكشوفة، وأيضاً  حني أُنشئت شبكات الصرف الصحي عام 1988	•

عبارة عن جورة صحية.
يحتوي املخيم على 500	• ريغار.

	•ال يوج������د عدد محدد للقس������اطل املوجودة 
في املخيم، لكن يتراوح طول القسطل بني 

500-600 متر، ويسمى خط القسطل.
القس������طل يتراوح قطره بني 16 إنش������اً، 8	• 

إنشات، 10 إنشات، 12 إنشاً و20 إنشاً.

الصـــرف  شـــبكات  صيانـــة  مـــدة  ي .    
الصحي:

	•جتري صيانة تلك الشبكات دورياً )مرة في 
السنة(.

	•يجري الكش������ف على الريغار دورياً بحسب 
احلاجة.

	•بعض القساطل لم تَُغيَّر، ألنها ُمّدت بطريقة صحيحة.

ق .    عدد العاملني في الشبكة:
يبلغ عدد العاملني 18 عاماًل، باإلضافة إلى مراقب عام، ومساعده.

ل .    املشاكل والصعوبات التي يواجهها العمال:
	•ال تعاون من أهالي املخيم.

	•تضاريس املخيم تعرقل حركة العمال.
	•األزقة الضيقة في الطرقات الفرعية.

	•غياب الوعي الصحي والبيئي عند أهل املخيم.
	•وضع مواد البناء في الريغارات.

	•اختالط مياه الصرف الصحي مبياه اخلدمة في منطقة جورة التراشحة.

م .  املستلزمات الالزمة لتطوير الشبكة:
	•التوعية الصحية ألهل املخيم، لتدارك املخاطر التي ستلحق بهم.

	•زيادة عدد العاملني في الشبكة.

أحد أزقة مخيم برج البراجنة )تصوير حنان حمودة(
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	•العمل على تغيير بعض خطوط الصرف الصحي.
	•حتسني شبكة مياه اخلدمة.

	•تنظيم شبكة الكهرباء على نحو سليم والئق.
	•تعبيد الطرقات الفرعية والرئيسية في املخيم.

شبكات املياه. 7
أ.    املشرف العام على الشبكة: 

مسؤول اخلدمات في اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة، أبو عصام اجلشي.

 .  القساطل املوجودة ومدتها:
قس������اطل حديد )أنابيب 2 إنش(، مدتها 20 س������نة. وهناك قساطل مدتها 30 سنة )خط أو خطان(. وبعض 

القساطل جرى تغييرها منذ سنتني.

ج.   العطل الذي يصيب القساطل: 
اهتراء وصدأ، وذلك بسبب امللوحة التي تبلغ )%70(.

د .  نسبة اخلطورة في هذه الشبكات وتأثيرها على الصحة العامة في املخيم:
	•املياه املاحلة تسبب أمراضاُ خطيرة.

	•تؤدي إلى اهتراء اخلالطات وسخانات املياه واألنابيب الداخلية في املنزل.

هـ . عدد العاملني في شبكة املياه:  
	•هناك عامل صيانة واحد، وهوالس������يد إبراهيم ش������اكر، يراقب مواسير األنابيب. في كل شبكة يوجد قفل 

)سكر( تبلغ قيمته )50 دوالراً( وقطع وصل.
	•عدد العاملني في الشبكة سبعة. 

دوام املوظف������ني: كل عام������ل يحتاج 12	• إلى س������اعة يومياً، ولكن ال يوجد وقت محدد، وذلك بس������بب تقنني 
الكهرباء.

و .  الصعوبات التي يواجهها العمال:
	•انقطاع التيارالكهربائي املتواصل.

	•نقص في عدد العمال، ما يؤثر على شكل توزيع املياه.
	•قلة في عدد اآلبار.

	•ملوحة املياه: ما يسبب أمراضاً خطيرة.
	•الدولة اللبنانية ال تسمح بإدخال املياه من خارج املخيم.

	•ازدياد عدد السكان، ما يؤدي إلى ازدياد الطلب على املياه.
	•ال ضمان صحياً للعامل.

	•ال غرف خصوصية الستعمال الكلور.
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ز .   مستلزمات لتطوير الشبكة:
	•تبديل القساطل بعيار مياه يعتمد على ضغط معني للمياه.

	•حتديث األقفال.
	•حتديث القساطل.

ح .  األقسام املوجودة في الشبكة:

الكهرباءمكان البئرعدد الشبكاتاملنطقةاملسؤول عن الشبكة
كهرباء حيفاقرب مستشفى حيفا43التحريرمحمد عمر إبريق

كهرباء حيفاقرب مستشفى حيفا29حيفاجمال العلي
الوزانالوزان51اجلامع )فلسطني(عبد السالم بيرقجي

الصيانةقرب جمعية املرأة اخليرية28جورة ترشيحةرياض مرعي
الوزانالعاملية45مقابل العامليةعبد احلميد الشرع

الصاعقةالصاعقة57الصاعقةعادل عايدة
الصيانةقرب جمعية املرأة اخليرية50جورة  ترشيحةبشير الفار

إن ارتفاع نس������بة امللوحة في مياه االستخدام يزيد من انتشار بعض األمراض اجللدية، وهذا بسبب عدم وجود 
محطة لتكرير املياه أو وضع الكلور بطريقة مدروسة وصحيحة من قبل اختصاصيني.

.٨  مياه الشر 
يعمد معظم أهالي مخيم برج البراجنة إلى ش������راء مياه الش������رب بالغالونات من احملاّل التي تبيع املياه املكررة، 
وذلك بس������بب عدم توفير املياه الصاحلة للش������رب من قبل اللجنة الش������عبية. حتصل هذه احملاّل على املياه من 
الس������يد أحمد حس������ن األش������وح املقيم في جورة التراش������حة، الذي ميلك محطة لتكرير املياه، وهي الوحيدة في 
املخيم، بحيث تُوّزع املياه عبر قساطل بالستيكية أُنشئت عام 1996م على 17 خزاناً موزعة على النحو اآلتي:

4 خزانات )س������عة اخلزان 10،000 ليتر( قرب املقبرة، 10 خزانات )سعة اخلزان 2،000 ليتر( قرب الصاعقة، 
و3 خزانات )2،000 ليتر( جورة ترشيحة.

 مدة بقاء املياه داخل اخلزانات: تبقى املياه داخل اخلزانات ملدة 24أ . ساعة )تَُكّرر املياه لياًل ونهاراً بحسب 
االستهالك(.

   قدرة اخلزانات على ضخ املياه:   تضّخ اخلزانات نحو 1000  . ليتر في الساعة. 
   عدد العاملني وكيفية دوام املوظفني: يعمل في احملطة عامل واحد من الساعة 8ج . صباحاً إلى العاشرة 

مساًء.
جت������ري أعمال الصيانة كل خمس س������نوات، وذلك لتغيي������ر الكربون. أما أبرز  أعمـــال الصيانـــة واملشـــاكل:  د .
املشاكل، فتكمن في ملوحة املياه. إن شراء املياه الصاحلة للشرب يزيد من أعباء الفلسطيني املقيم في املخيم، 

م له املياه مجاناً. الذي من حقه أن تقدَّ
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م. الدكتور “سامر حسون”: عيادة أسنان، يوم األربعاء 2009/2/18	•
م. الدكتور” إياد حسون”: عيادة أسنان، يوم األربعاء 2009/2/18	•

م. الدكتور “سليم عبد احلليم”: عيادة نسائية، يوم األربعاء 2009/2/18	•
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•	yabeyrouth.com :م�واق�ع إن�ت�رن��ت: موقع “يا بيروت” على الرابط اآلتي
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البطاقة ال�سحية - خميم �ساتيال  )  

مقدمة:
أُنشئ مخيم شاتيال نتيجة تهجير الفلسطينيني من ديارهم عام 1948، حيث بدأ باستقرار بعض العائالت التي 
وصل������ت من مجد الكروم، البروة، حيفا، يافا، ع������كا وغيرها من املدن والقرى. وكانت األرض حيث أُقيم املخيم 

من التراب وشجر الصبار. 

يقع مخيم شاتيال شرقي املدينة الرياضية في بيروت. حتّده من اجلنوب منطقة احلرش وهي منطقة منخفضة 
كان������ت عرضة لطوف������ان املجارير من املناطق املجاورة، حيث  كان يتحول في فصل الش������تاء إلى بحيرة من مياه 

األمطار واملجارير، التي تصل إلى مستوى 80 سم. 

ومع مرور الزمن، بدأ املخيم ينمو مبساعدة األونروا، وذلك بجّر املياه إليه من بيروت وإقامة املجارير الصحية. 
وقد أنش������أت األونروا عيادة صحية مع وجود طبيب ومطعم ومركز توزيع اإلعاش������ة. في عام 1958 اتُّخذ قرار 

 )27( إعداد الباحث امليداني، محمود عاشور.

جانب من مخيم شاتيال )تصوير وسيم فريجه(
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بنقل املخيم إلى منطقة السعديات باجتاه جنوب لبنان.

وعلى أثر هذا القرار، تش������كلت آنذاك جلنة من وجهاء املخيم وكبار الس������ن فيه، قابلوا الرئيس كميل ش������معون 
والرئيس فؤاد ش������هاب. ونتيجة لهذا  اللقاء ُغّض النظر عن نقل املخيم آنذاك. ومنذ ذلك احلني استمر املخيم 

بالتوسع بالبناء، لكن بأسقف من التنك )الزينكو(، واستمر الوضع على ذلك حتى عام 1969.

بعد عام 1970 بدأ س������كان املخيم يبنون بيوتهم باإلسمنت، والبعض منهم بنى طبقتني فوق بيته. يشتهر املخيم 
باملجزرة املروعة التي ارتكبها اجليش اإلسرائيلي وميليشيات لبنانية في أيلول عام 1982، التي تعرف مبجزرة 

صبرا وشاتيال، والتي ذهب ضحيتها ما يقارب من 3500 مدني، معظمهم من الفلسطينيني.

 تع������ّرض املخيم ألزمات أمنية خطي������رة منها: حرب املخيمات التي أتت على أكثر من 90% من منازل الس������كان 
آنذاك، ودمرت ما بقي من بنيته حتتية. 

ازداد عدد السك����ان ليص�����ل إل����ى 1500 عائلة، أي نحو 7500 نسمة،  حسب اللجنة الشعبية، و15000 نسمة 
إجمالي سكان املخيم، مبن فيهم اللبنانيون وأجانب من جنسيات مختلفة. بينما تقدر األونروا، حسب إحصاءاتها 
لنهاية عام 2008 عدد س������كان املخيم بنحو 8500 نسمة من الفلس������طينيني املسجلني. يعيش الفلسطينيون في 
مخيم شاتيال في ظروف سكنية صعبة، حيث يضطر السكان للتمدد عمودياً ليصل األمر إلى ست طبقات من 

دون أن تؤخذ املعايير الهندسية في احلسبان.     

مياه اآلبار األرتوازية
هذه املياه لم تعد تكفي حاجات السكان، إذ كان املخيم سابقاً يتغذى من سّت آبار مت وضع اليد عليها ومصادرة 
معظمه������ا من اجلوار بحكم وجودها خارج ح������دود املخيم . حالياً هناك ثالث آبار أرتوازية تُدار جتارياً من قبل 
البعض، وهي توزع مياه غير صاحلة للش������رب وال تخضع ألي رقابة، باإلضافة إلى ثالث آبار أرتوازية تديرها 

وتشرف عليها اللجنة الشعبية.

مياه الشفة 
في اخلمس������ينيات من القرن املاضي ُعقد اتفاق بني األونروا وشركة مياه بيروت على توفير 60 متراً مكعباً من 
مي������اه الش������رب، لكن بفعل التعديات على هذا اخلط من اجلوار، ال يص������ل منه إال القليل، وما يصل منه للمخيم 
يُسَحب باملوتورات من فئات قليلة من سكان املخيم، وهي ليست أفضل من مياه اآلبار بكثير. ونتيجة لعدم توافر 

مياه الشرب في املخيم، كثرت احملاّل التجارية لتكرير املياه، وهي غير خاضعة للرقابة الصحية.

وأخي������راً، أج������رت األونروا حتلياًل لعّينات من املياه التي تُباع، واتضح أنها ليس������ت أفضل حاالً من التي متر في 
شبكات املياه في املخيم. 

شبكات الصرف الصحي
من������ذ تأس������يس املخيم، لم جُتَر تغي�يرات جذرية على هذه الش���������بكة، باس���������تثناء تغ�ي�ير بعض القس������اطل وبناء 
العل������ب الصحية وترك���يب أغط��ية لها من قب��������ل األون�������روا، باإلض����افة إلى العم��������ل اليوم�����ي لعم���ال األونروا، 
وهو تس���������ليك املجارير املس����������دودة وتنظي��ف هذه العلب، أي إن الش���������ب���كة احلالية ال تتناس������ب وحجم الت�زايد 
الس������كاني. وهناك انس������داد دائم في هذه املجارير التي تنبعث من���ها الروائ���ح الكريهة في األزق��ة وحتى داخل 
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البيوت. وفي الشتاء تتحّول شوارع مخيم 
ش������اتيال وأزّقت������ه إلى بحي������رات صغيرة؛ 
فاملخيم يقع ف������ي منطقة منخفضة حيث 
تندفع املياه من املناط������ق املجاورة باجتاه 
املخيم. ومع ضعف بنية ش������بكة الصرف 
الصحي وازدياد عدد السكان في األحياء 
املج������اورة وفوضى البن������اء وغياب الرقابة 
البلدية، تزداد مش������كلة األهالي، وتتفاقم 
معاناته������م، وينتج من ه������ذه األزمة دخول 
املي������اه إلى املن������ازل وتدّفقها إل������ى احملاّل 
التجارية واملخازن، وانتش������ار املياه اآلسنة 
في الش������وارع العام������ة، وإحل������اق الضرر 
الصحي بالتالميذ املّتجهني إلى املدارس. 
وبعد الضعط واالعتصامات االحتجاجية، 

استجابت األونروا للبدء مبشروع البنية التحية للمخيم وسلّمت املشروع لشركة عرب. 

أنواع األمراض املوجودة في املخيم:
أدى االكتظاظ الس������كاني وس������وء الوضع االجتماعي واالقتصادي، وعدم وجود بني������ة حتية للمخيم وتلوث مياه 
الش������رب، وجتمع النفايات ف������ي املخيم، إلى تدهور احلالة الصحية لس������كان املخيم، وب������رزت األمراض اآلتية: 
السكري، الضغط، القلب، فقر الدم، التالسيميا، الفشل الكلوي، جلطة دماغية، الزهامير، اإلسهال، التهابات، 

األمراض اجللدية، أمراض اجلهاز التنفسي، ضعف النظر، باإلضافة إلى حاالت تسمم متنوعة.

أزمة النفايات
 تخص�ّ�ص األون��روا 12 عام����اًل لتجمي��ع الن��فايات وتنظ�ي��ف املج��ارير والري���غارات، وس�������ائقاً لقيادة الس������يارة. 
ّر باليد وبسيارة قالب مخصصة للنفايات، حيث تُنَقل إلى  ل النفاي��ات من داخ��ل األزق���ة بواسطة عربات جُتَ وتُنَقَ
مكّب بالقرب من املخيم. وهناك أيضاً أربعة عمال وسيارة قالب تابعة جلمعية اإلغاثة مهمتهم تفريغ احلاويات 
املخصصة للنفايات ونقلها إلى خارج املخيم، وهذه احلاويات موجودة في مكانني فقط، مالصقني ألزقة املخيم. 
ورغم ذلك، ترى النفايات تتراكم فوق احلاويات وحولها، وتبقى طوال اليوم تش������كل مصدراً للحشرات والذباب 

والبعوض والقوارض.
تنتشر ال����قوارض واحل�شرات في األزقة، وتغزو املساكن ومحاّل بي����ع ال��مواد الغذائية. وبالرغم من ال��مس���اعدة 
امل��وجودة ن����س������بياً من األون���روا واجلمعيات األخرى، فإن كثرة النفاي��������ات وجتمي��عها بني البيوت، وفي األزق���ة 
الض�يق������ة، ي��ؤدي إلى جع��لها مرت��عاً ل�لق���وارض واحلش�����������رات، باإلض��افة إلى مص��ادر التلوث احمليط�ة بامل��خيم 

وأب��رزها مكبات النفايات واألبنية املدمرة. 

املرافق الصحية املوجودة في مخيم شاتيال: 

عيادة األونروا: 1 .
بدأت األونروا تقدمي اخلدمات في املخيم عام 1958، أما بالنسبة إلى عيادة األونروا املوجودة حالياً في مخيم 

أحد أزقة مخيم شاتيال )تصوير وسيم فريجه(
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  UNRWAش������اتيال، فقد تأسس������ت عام 1988 عن طريق وكالة الغوث وتشغيل الالجئني  الفلسطينيني في لبنان
كمركز صغير يقدم بعض اخلدمات الطبية واألدوية مجاناً. لكن في عام 2008 رمّمت األونروا العيادة وأدخلت 
بعض التحس������ينات من جهة زيادة الطبقات واملبنى اخلاص بالعيادة، ومن جهة حتس������ني واس������تقدام آالت طبية 
جديدة. وتش������مل خدمات عيادة ش������اتيال توفير الرعاية األولية، مبا فيها الرعاية الطبية والوقائية والعالجية، 
واخلدمات الصحية لألم والطفل، وخدمات تنظيم األس������رة، والصحة العامة، هذا باإلضافة إلى طب األس������نان 
والعيون والقلب. تفتح العيادة أبوابها يومياً ما عدا الس������بت واألحد من الس������اعة 7:15 صباحاً حتى 2:45 بعد 
الظهر. وتعاني العيادة عموماً نقصاً في أدويتها وجتهيزاتها. وكثير من املرضى يجري حتويلهم إلى مستش������فى 
حيفا بس������بب هذا النقص. ال يُجري مختبر عيادة األونروا في ش������اتيال كل التحاليل، بل يقتصر نش������اطه على 
التحالي������ل العادية. أما بالنس������بة إلى األدوية التى تقدمه������ا العيادة، فهي ال تلبي حاج������ات املرضى من الدواء، 

فيضطر معظم املرضى لشراء األدوية، وغالبا ما تكون باهظة الثمن.

الكادر الطبي الذي يعمل في عيادة شاتيال:
	•مديرة العيادة، وهي طبيبة صحة عامة.

	•طبيبة أسنان. 
	•طبيبة نسائية وتوليد تداوم يوم السبت فقط.

	•فني مختبر.
	•مساعد صيدلي .

	•ممرضتان.
	•موظفو استقبال لتسليم البطاقات الصحية وتسلّمها.

	•عاملة نظافة.

ومع أن عدد الفلس������طينيني في هذا املخيم حس������ب األونروا هو نحو 8500 نس������مة، فإن طبيبة واحدة ال تكفي. 
ر بنحو 175 مريضًأ،  وتش������ير اإلحصاءات الص������ادرة عن عيادة األونروا إلى أن معدل الزوار يومياً للعي������ادة يُقدَّ

األمر الذي يُثقل كاهل الطبيبة وينعكس سلباً على أدائها.

التحويالت املقدمة من العيادة إلى املستشفيات:
	•يَُحوَّل معظم احلاالت إلى مستشفى حيفا.

ل إلى مستشفى بيروت احلكومي. وَّ 	•أمراض السرطان والقلب املفتوح حُتَ
	• يَُحوَّل مرضى غسل الكلى إلى مستشفى بيروت احلكومي.

مستوصف الهالل األحمر الفلسطيني  2 .
تأسس مستوصف الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم شاتيال عام 1988. وقد كان في بادئ األمر مستشفى 
يس������تقبل احلاالت اجلراحية والطارئة، لكن مع مرور الوقت حتول إلى مس������توصف محدود اإلمكانات، يستقبل 
احل������االت الطارئة، املقتصرة على املعاينات البس������يطة فقط، وذلك لفقره من ناحي������ة املعدات واالختصاصيني 

واألدوية الالزمة.

يتألف مبنى مستوصف الهالل األحمر من طبقتني: طبقة أرضية، وطبقة أولى. 
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تتأل������ف الطبقة األرضية من عدة غرف، منها غرفة الط������وارئ، وهي غرفة متواضعة احلجم واإلمكانات، تليها 
غرف������ة لطبيب الصح������ة العامة، والغرفة عبارة عن عيادة خاصة لطبيب أس������نان، وغرفة قيد التجهيز لتصوير 

االشعة، وغرفة للمعاينات النسائية.

أما الطبقة الثانية، فهي عبارة عن غرفتني لنشاطات الصحة االجتماعية اخلاصة باألطفال، وغرفة مستحدثة 
لطبيب أسنان أيضاً، وغرفة للتصوير فوق الصوتي  قيد اإلنشاء، وغرفة أخيرة خاصة باإلدارة.

وبدعم من االحتاد األوروبي، جرى تطوير املستوصف وحتديثه ليضم األقسام اآلتية:

	•اس������تحداث قس������م العيادات واالختصاصيني، يش������مل: اختصاصي جلد، أنف أذن حنجرة، توليد، مسالك 
بولية، عيون. لكن لم يباَشر بالعمل فيها بعد.

د املستوصف األدوية الالزمة حلاالت الطوارئ فقط. 	•صيدلية: ُزوِّ
، لكنه قيد التركيب والتجهيز. •	x-ray قسم االشعة

قسم التصويرecho	• ، لم يستخَدم بعد.
	•عيادة أسنان حديثة.

	•مختبر، ويقدم معظم الفحوصات، وهو قيد التركيب.
	•مختبر لفحص العيون، وهو قيد التركيب.

	•عيادة الصحة االجتماعية، وهي قيد اإلنشاء.

الكادر الطبي املوجود داخل املس������توصف هو عبارة عن طبيب صحة عامة، وممرضتني، يعملون من الس������اعة 8 
صباحاً حتى 8 مساًء.

يس������تقبل مستوصف الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم شاتيال يومياً ما يقارب 20 مريضاً. وبناًء على حالة 
املريض، يُحوله املس������توصف إلى مستشفى حيفا في بيروت. وكما س������بق أن ذكرنا سابقاً، يستقبل املستوصف 
احلاالت املرضية العادية للمعاينة فقط، فال يوجد أي س������رير للدخول في املس������توصف، وهو غير مزود بسيارة 

إسعاف لنقل املرضى للمستشفيات األخرى.

ال عالقة ملس������توصف الهالل األحمر بأي مختبرات أو عيادات أخرى، مثل األونروا واجلمعيات احمللية. ويعود 
ذل������ك لضع������ف إمكاناته ومحدودية الدع������م املالي املقدم إليه، ال������ذي يتلقاه بصورة عّين������ات تكون محدودة في 

األغلب.

وكم������ا ه������و مالحظ في كل املخيمات، فإن هناك إهماالً بحق مس������توصف الهالل في ش������اتيال، ويعود ذلك إلى 
االهتمام باملستش������فيات الرئيسية مثل حيفا، عكا، الهمشري وبلس������م، واهتمام أقل بنسبة كبيرة باملستوصفات 
داخل املخيمات، رغم أن هناك ضرورة ملحة إلعادة النظر في هذه السياسة من املسؤولني عن جميعة الهالل 

األحمر الفلسطيني. 

أبرز التحديات التي تواجه مستوصف الهالل هي:

	•نقص في األدوية الالزمة واملعدات.
	•انقطاع التيار الكهربائي باستمرار، وعدم توافر بديل، ما يؤدي إلى توقف املعدات الطبية الكهربائية عن 
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العمل  مثل: )آالت األسنان، املختبر، التبريد والتعقيم واألشعة(.
	•عدم توافر وسيلة نقل للحاالت الطارئة خارج املخيم.

	•عدم وجود أسّرة خاصة باملرضى حلاالت الطوارئ واملراقبة.
	•عدم وجود صيدلية قادرة على تلبية حاجات املرضى من األدوية التي يصفها األطباء املعاينون.

الصيدليات: 3 .
متّكن بعض الفلس������طينيني بس������بب غياب دور الدولة اللبنانية داخل املخيمات، وال سّيما في مخيم شاتيال، من 
إنش������اء نح������و 12 صيدلية خاصة. ويالحظ أن هناك فوضى في تنظي������م العمل، ما قد يؤدي إلى مخاطر جّمة. 
فمعظم أصحاب الصيدليات ليس������وا من متخرجي كليات الصيدلة. بعضهم كان يعمل في القس������م الصحي في 
وكالة الغوث أو في الهالل األحمر الفلس������طيني، واكتس������ب بعض العلم واخلبرة باملمارسة. وياُلَحظ أن شروط 
حف������ظ صالحية الدواء )احلرارة والرطوب������ة واملدة الزمنية إلخ...( غير متوافرة بدقة، وال جهات مس������ؤولة أو 
آليات رقابة على الصيدليات، فضاًل عن نفور املتخرجني من العمل في صيدليات كهذه، بس������بب التدني الكبير 

في األجور. 

أما املختبرات واملراكز الصحية، فهي:
	•مركز النداء الطبي.

	•مركز الشفاء الطبي.
	•مختبر السعد.
	•مختبر الوفاء.

يعاني أهالي مخيم شاتيال املشاكل البيئية والصحية اآلتية:
	•غياب الرقابة الصحية الرسمية.

	•ضعف العناية الصحية التي هي من مهمات األونروا.
	•انتشار النفايات بني املنازل.

	•غياب الرقابة  الصحية على محاّل اللحوم واملطاعم.
	•التصاق املنازل بعضها ببعض، وافتقارها إلى األنظمة الصحية،  كانعدام التهوية وانتشار الرطوبة.

	•غياب الرقابة على املياه املوزعة على املنازل.

أهم مسّببات األزمة العامة في شاتيال، ومن بينها الصحية:

بعد اجلوالت والزيارات امليدانية التي قامت بها مؤسس������ة شاهد حلقوق اإلنسان داخل مخيم شاتيال، تبنّي أن 
أسباب تفاقم األزمات في املخيم ترجع إلى العوامل اآلتية:

	•غياب املرجعية السياسية واألمنية.
	•ضعف دور اجلهات املش������رفة على ش������ؤون الالجئني، كاألونروا واليونيسف واملنظمات اإلنسانية الدولية، 

وضعف دور اللجنة الشعبية وعدم تخّصص أفرادها في الشؤون اخلدماتية والتنموية.
	•غياب أي دور للسلطات الرسمية اللبنانية وأجهزتها الرسمية والبلدية وهيئاتها االجتماعية والصحية.
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تضاعف عدد الالجئني الفلسطينيني في مساحة محددة طوال أكثر من 56	• عاماً من اللجوء.
	•تصارع املصالح  اخلاصة للجهات النافذة في املخيم، ومعارضتها حملاوالت حتسني األوضاع في املخيم.

	•تعّمد بعض اجلهات الدولية التنسيق في شؤون املخيم مع أشخاص ُعِرفوا بفسادهم اإلداري واملالي.
	•ضعف املبادرة لدى أبناء املخيم وعائالته، وإحساسهم بالعجز عن التصدي للمنتفعني.

	•تعّدد اجلهات املس������ؤولة عن تقدمي اخلدمات لالجئني، )سلطات لبنانية، أونروا، بلديات، جلنة شعبية...( 
وعدم  التنسيق في ما بينها، حيث يؤدي ذلك  إلى عدم إمتام املهمات، ومن ثم إلى إلقاء املسؤوليات على 

اآلخرين.
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البطاقة ال�سحية - خميم مار اليا�ش  )  

مقدمة:
يق������ع مخي������م مار إلياس وس������ط العاصمة اللبنانية بي������روت، وهو من أصغر مخيمات لبنان مس������احة. يحده من 
الشرق منطقة وطى املصيطبة، ومن الغرب الرملة البيضاء ومن الشمال كورنيش املزرعة، ومن اجلنوب منطقة 

اجلناح. 

تأس������س مخيم مار إلياس سنة 1949 على أراٍض قدمها وقف كنيسة الروم األرثوذوكس لالجئني الفلسطينيني 
الذين نزحوا من فلس������طني من مناطق حيفا والش������مال الفلسطيني. تبلغ مساحة املخيم 2400 متر مربع، ويبلغ 

تعداد سكانه نحو سبعة آالف نسمة.

لقد كان معظم س������كان املخيم من الفلس������طينيني املس������يحيني حتى بداية احلرب األهلية اللبنانية، عندها بدأ 
البعض منهم مبغادرة املخيمات والهجرة إلى اخلارج جراء هذه احلرب. 

وقد كان عدد س������كان املخيم عندما تأس������س نحو خمسة وأربعني شخصاً، معظمهم من املسيحيني، ولكنه شهد 
تغّيراً دميوغرافياً، وذلك نتيجة احلروب التي ُش������ّنت على الش������عب الفلسطيني، بحيث اضطرت عائالت كثيرة 
من تل الزعتر للس������كن في املخيم، باإلضافة إلى عائالت أخرى تهّجرت للس������بب نفس������ه من بعض املناطق ومن 

مخيمات أخرى. 

 )28( إعداد الباحث امليداني وليد أحمد، عضو اللجنة الشعبية في املخيم. 

منظر عام ملخيم مار الياس )تصوير محمود عاشور(



187

ولقد ش������هد املخيم نوعاً من االس������تقرار األمني والسياس������ي نتيجة موقعه وعدد س������كانه القليل، ما دفع معظم 
الفصائل الفلسطينية إلى فتح مكاتبها الرئيسية في املخيم. 

وفي الفترة األخيرة ازدهرت في املخيم أعمال البناء، وذلك لسببني: أولهما حاجة العائالت إلى سكن إضافي 
لألبناء الذين تزوجوا ولم يس������تطيعوا الس������كن خارج املخيم، وذلك نتيجة ارتفاع أس������عار العقارات واإليجارات. 
وثانيهما، أن بعض سكان املخيم رأوا أن الفرصة سانحة إليجاد دخل مالي ال بأس به من خالل اإلعمار وتأجير 

البيوت للعمال العرب واألجانب الذين وجدوا في مخيم مار إلياس مالذاً آمناً. 

الواقع الصحي 
يعاني مخيم مار إلياس كغيره من املخيمات نقصاً في االهتمام الصحي. فاخلدمات الصحية احلالية مقتصرة 
عل������ى عي������ادة األونروا، التي يثار حولها الكثير من اإلش������كاليات، بدءاً من نوع اخلدم������ات، وانتهاًء بالدوام الذي 
يعتمده الطبيب املوجود في العيادة، فضاًل عن أن العيادة تُغلق أبوابها يوم الس������بت، ويَُحال املرضى على عيادة 
بئر حسن أو برج البراجنة. تقدم العيادة خدماتها املتوافرة إلى سكان املخيم واحمليط، بحيث تعالج العيادة نحو 
مئة مريض يومياً، معظمهم من املسنني الذين يعتمدون على األونروا في احلصول على الدواء الشهري، كدواء 

السكري ودواء الضغط. 

ويبل������غ عدد املوظفني في العيادة عش������رة موظفني، باإلضاف������ة إلى طبيب الصحة العام������ة، بحيث يعالج جميع 
احلاالت، وحُتال احلاالت الصعبة على املستشفيات األخرى، مثل مستشفى حيفا.

وف������ي العيادة صيدلية تقّدم األدوية املعتمدة من األونروا إل������ى املريض، باإلضافة إلى إجراء بعض الفحوصات 
املخبرية البسيطة. 

ويضم املخيم أيضاً مركزاً للهالل األحمر الفلسطيني، تأسس عام 1987 في أثناء حرب املخيمات. 

وقد أدى هذا املركز دوراً مركزياً في تقدمي ش������تى اخلدمات الطبية إلى أبناء الشعب الفلسطيني داخل املخيم 
وخارجه، باإلضافة إلى الكثير من املرضى اللبنانيني وغيرهم من جنسيات مختلفة. 

كان املرك������ز يحتوي عند تأسيس������ه على معظم األقس������ام الطبي������ة: غرفة للعمليات ومختبر فحوصات، وقس������م 
األش������عة، ومركز توليد وصيدلية كبيرة، باإلضافة إلى أطباء من جميع االختصاصات، وفريق عمل من مرضى 
واختصاصيني وإداريني وعمال، بلغ عددهم في تلك الفترة نحو 155 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة يومياً. 
وقد بلغ عدد املرضى واجلرحى الذين استفادوا من املركز من الفترة املمتدة من عام 1987 إلى عام 1994 نحو 

خمسة عشر ألف مريض. 

في عام 1994 اتخذت جلنة الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان قراراً  بتحويل مركز مار إلياس إلى عيادات، 
واعتماد مستش������فى حيفا مستش������فًى مركزياً في بيروت، تخفيفاً لألعباء املالية عن جمعية الهالل، باعتبار أن 
اجلمعية بدأت تعاني صعوبات مالية إثر توقيع اتفاقية أوسلو، ونُقل االهتمام إلى مناطق الضفة وغزة. مع هذا 

القرار، حتول املركز إلى عيادة صحة عامة تقدم خدمات الطوارئ، باإلضافة إلى معاينة املرضى العاديني. 

يبل������غ ع������دد العاملني في املركز حالياً تس������عة موظفني، من ضمنهم طبيب الصحة العام������ة. ويبلغ عدد املرضى 
الوافدين على العيادة نحو خمس������ة وعشرين مريضاً ش������هرياً. ويفتح املركز أبوابه يومياً من الثامنة صباحاً إلى 

البطاقات ال�سحية - خميم مار اليا�ش
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الساعة السادسة مساء. 

العيادات اخلاصة:  1 .
ف������ي املخيم عيادة خاصة واحدة، هي عيادة صحة عامة ميلكها طبيب غير فلس������طيني، حيث يس������تقبل الكثير 
من أبناء املخيم واحمليط به، ويتقاضى مبلغاً يتراوح بني عش������رة آالف وخمس������ة وعش������رين ألف ليرة حسب نوع 
املعاينة والعالج. وهذا املبلغ مقبول، مقارنة بأسعار األطباء خارج املخيم كبدل معاينة، ويجري بيع بعض األدوية 

للمرضى في العيادة. 

اجلمعيات األهلية العاملة في املخيم 2 .
تقّدم بعض اجلمعيات األهلية العاملة في الش������أن الصحي خدمات صحية للس������كان واحمليط، وهذه اجلمعيات 

هي: 

جمعية املســـاعدات الشـــعبية النرويجية:	• تقدم بعض املس������تلزمات الطبية للمرضى املعوَّقني، واملرضى 
الذي������ن يعانون أمراض������اً معينة، باإلضافة إلى قس������م العالج الفيزيائي الذي يس������تفيد منه عدد كبير من 

املواطنني الفلسطينيني واللبنانيني. 
	•وقفية الغوث: تُسهم مبا تيّسر في تقدمي بعض املستلزمات الطبية للمرضى وذوي احلاجات اخلاصة. 

افتتحت روضة خاصة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وتضم نحو  مؤسسة غسان كنفاني الثقافية: 	•
خمسني طفاًل معّوقاً من معظم مناطق بيروت )فلسطينيني ولبنانيني(. 

	•جمعية املرأة اخليرية التي توّفر الرعاية للمس������نني من مرضى الضغط والس������كري في املخيم، من ضمن 
برنامج زيارات أس������بوعية، باإلضافة إلى تقدميها بعض املس������تلزمات الطبي������ة. ويبلغ عدد املرضى الذين 

يشملهم البرنامج نحو ثمانني مريضاً. 

امليـاه 3 .
تتوافر املياه في املخيم بواسطة بئرين إرتوازيتني ُحفرتا عامي 1985 و1990. ويستفيد معظم السكان من هذه 

املياه، باإلضافة إلى وجود شبكة قدمية ملياه الشرب، يستفيد منها نحو 20% من سكان املخيم. 

وفي الس������نوات األربع املاضية، نتيجًة الزدياد عدد س������كان املخيم، بدأ املخيم يعاني أزمة مياه مرّشحة للتفاقم، 
إذا ل������م يعال������ج املوضوع جذرياً. وقد تعرضت إح������دى البئرين للتلوث من مياه املج������اري واألمطار أكثرمن مرة. 
رة التي يش������ترونها من احملاّل املختصة. لذلك تبذل اللجنة  لذلك يعتمد س������كان املخيم على مياه الش������رب املكرَّ
الش������عبية املوجودة في املخيم جهوداً لتحس������ني وضع املياه. وقد أجنزت بهذا اخلصوص تركيب خزانات جديدة 
في اجلزء الغربي من املخيم، باإلضافة إلى متديد خطني جديدين للمياه بدالً من الشبكة القدمية كحل مؤقت 

للمشكلة. 

شبكة الصرف الصحي 4 .
إن الشبكة املوجودة في املخيم قدمية جداً، حيث أُنشئت في أوائل السبعينيات، بعدما كان املخيم يعتمد برمته 
على احُلفر الصحية. وال أحد ميلك خريطة هندسية عن كيفية سير هذه التمديدات، وبذلك تكون هذه الشبكة 

قنبلة موقوتة تتجه الحتمال تعّطلها في أي وقت. 
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النفايات:  5 .
تؤّمن األونروا جمع النفايات من املخيم بواسطة عاملني اثنني، وذلك ال يكفي بالنسبة إلى مخيم. يقوم العمال 
بواسطة بعض احلاويات الصغيرة التي ُوضعت في أزقة املخيم بجمع النفايات في مكّبات خارج املخيم، توّفرها 

شركة سوكلني. 

اخلالصة والتوصيات
اخلالصة:

	•إن الوضع الصحي في مخيم مار إلياس ال يختلف عن غيره من املخيمات، وذلك لغياب االهتمام والرعاية 
املطلوبة من اجلهتني املعنيتني، هما األونروا وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني. 

	•غياب التوجيه الصحي الذي يش������مل التوعية للوقاية من األم������راض، والذي قد يخفف من قيمة الفاتورة 
الصحية على أبناء الشعب. 

	•عدم وجود مرجعية طبية ليَُوّجه من خاللها املريض على نحو صحيح، بحيث تُترك اخليارات مفتوحة أمام 
املريض، وبخاصة في العمليات املستعصية أو العمليات اجلراحية الكبرى. 

	•غياب التنسيق مع املؤسسات واجلمعيات العاملة في املجال الصحي. 

التوصيات:

	•إعادة االعتبار ملركز الهالل األحمر الفلسطيني 
في املخيم م������ن خالل إعادته إلى ما كان عليه 

سابقاً من توفير لكل اإلمكانات الطبية. 
	•الضغط باجتاه حتسني أوضاع عيادة األونروا، 

وذلك بزيادة اخلدمات والكادر الطبي. 
	•تكليف عضو من اللجنة الشعبية للمخيم متابعة 
املوضوع الصحي مع املؤسسات العاملة في هذا 
املجال، والعمل على تأليف جلنة مش������تركة من 
اللجنة الشعبية واملؤسس������ات األهلية واملدنية 

واالجتماعية العاملة في املخيم. 
	•تعزيز الندوات اإلرشادية للوقاية من األمراض 

من خالل أطباء اختصاصيني.  
	•إص������دار اس������تمارة إحصائية طبي������ة مختصة 

باحلاالت املرضية. 
	•إص������دار البطاقة الصحية الفلس������طينية، التي 
تضمن للمريض االستفادة من احلسومات في 
العيادات واملراكز واملستش������فيات اللبنانية بناًء 

على اتفاق مسبق.  
أحد شوارع مخيم عني احللوة )تصوير عبد احلليم شهابي(
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البطاقة ال�سحية - خميم �سبية  )  

مقدمة:
يقع مخيم ضبية الذي أنشئ عام 1956 على تلة شرقّي بلدة ضبية اللبنانية، التي ُسّمي املخيم باسمها، والتي 
تقع جنوبّي مدينة جونية. طبيعة املخيم جبلية، وتعود ملكية األرض التي أُقيم عليها إلى كنيسة دير مار يوسف، 
وقد اس������تأجرتها األونروا منها عام 1958. ومخيم ضبية هو أصغر املخيمات الفلس������طينية في لبنان من حيث 
املساحة وعدد السكان، فمساحته ال تتجاوز 13.6 دومناً، بينما تقدرها األونروا ب�45400 متر مربع، ويبلغ عدد 
س������كانه بحسب إحصاءات عام 2008 نحو4048 نسمة، كلهم يعتنقون الديانة املسيحية، موزعني على نحو525 
بيتاً، منهم نحو 40% من حملة اجلنسية اللبنانية. يعمل معظم سكان املخيم في ورش حدادة إفرجنية وميكانيك 
الس������يارات وصيد السمك، باإلضافة إلى بعض املهن احلرة التي تقتصر على حملة اجلنسية اللبنانية. اختفت 
في مخيم ضبية الصورة النمطية املعروفة عن املخيمات، وهو املخيم الوحيد الذي يس������ّدد رس������وم البلدية من 
م������اء وكهرباء. وال وجود للفصائل الفلس������طينية فيه، وال حاجز للجي������ش اللبناني على مدخله، إال أنه كغيره من 
املخيمات الفلسطينية في لبنان، يعاني سكانه مشاكل صحية ومادية واجتماعية، لكن بوتيرة أخف، نظراً لبيئته 
العمرانية )مس������اكنه متباعدة يدخلها نور الشمس(، وعدد س������كانه القليل مقارنة باملخيمات األخرى. مع هذا، 

 )29( إعداد الباحث امليداني، خالد فهد.

منظر عام ملخيم ضبية )تصوير خالد فهد(
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فأمراض القلب والسكري والفشل الكلوي واملعاناة املريرة لم تفارق الفلسطينيني، حتى في هذا املخيم.

األونروا في املخيم 1 .
في املخيم مكتب ملدير خدمات األونروا، السيد محمد أيوب، الذي يحضر يومي االثنني واخلميس، وفيه كذلك 
عيادة لألونروا تس������تقبل املرضى أيضاً يومي االثنني واخلميس فقط، من الس������اعة الثامنة صباحاً حتى الثانية 
بعد الظهر، وتعاين نحو 80 مريضاً أس������بوعياً. يعمل في العيادة طبيب صحة واحد، هو الدكتور أحمد احللبي 
مبس������اعدة ثالث ممرضات، ويقتصر عملهم على معاينة املرضى ووصف الدواء املتوافر لهم فقط في األسبوع 
األول من كل ش������هر. وهذا ما ال يتناس������ب مع واقع املرضى وحاجتهم إلى الدواء، وخاصة أنه التتوافر صيدلية 
أخرى في املخيم. ويحضر للعيادة طبيب قلب مرة واحدة كل شهر ملعاينة املرضى، ويُحال املرضى ذوو احلاجة 
على عيادة األسنان واملختبر في برج  حمود، حيث هناك مركز صحي تابع لألونروا خاص بالتجمعات واملخيمات 
الفلسطينية في بيروت. كذلك يُحال بعض املرضى على مستشفى حيفا للمعاجلة أو إلجراء العمليات اجلراحية 

البسيطة. وتقوم األونروا بتغطية جزء من العالج.

تقول أم فؤاد، جارة العيادة: “زوجي عانى مش������كلة في حنجرته واحتاج إلى عملية جراحية تكلفتها نحو س������تة 
آالف دوالر أميركي. لم تساعدنا األونروا إال بجزء بسيط فقط منها، ونحن ال نحمل اجلنسية اللبنانية؛ فالدولة 
ال عالقة لها بنا. وما حّصلناه من اجلمعيات ال يتجاوز 20% من تكلفة العملية. إننا نعاني ضائقة مادية ومشاكل 

صحية كباقي املخيمات، وال أحد يشعر بنا”.

في املقابل، يقول عبدالله وهو فلس������طيني يحمل اجلنس������ية اللبنانية: “أنا فلسطيني األصل وأعمل موظفاً في 
الدولة، وأس������تفيد من خدمات الضمان االجتماعي،  لكن جيراني يعان������ون أوضاعاً مادية واقتصادية صعبة ال 

توصف”.

فضاًل عن ذلك، ال مدرس������ة لألونروا داخل املخيم، بل يُنَقل الطالب يومياً من املخيم إلى مدرس������ة الكرمل في 
 FORMANبرج حمود التابعة لوكالة الغوث. ويوجد قسم لعمال الصحة إلزالة النفايات مكون من ثالثة عمال و
واحد ملخيمي ضبية ومار إلياس، يداوم أيام الثالثاء واخلميس والسبت في مخيم ضبية، وأيام االثنني واألربعاء 
واجلمعة في مخيم مار إلياس. وتساعد شركة سوكلني اللبنانية األونروا في هذه املهمة من خالل نقل النفايات 
من س������يارة DUMPER اخلاّصة باألونروا إلى س������يارة الش������حن اخلاصة بشركة س������وكلني. يتميز مخيم ضبية 
بنظافته، ويصفه أحد وجهاء املخيم بأنه “ملك جمال املخيمات”. وتنفذ األونروا حالياً في املخيم مشروع إنشاء 
شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ومياه األمطار بتمويل من احلكومة اإليطالية، حيث حتفر القنوات في 
الشوارع ومتّد القساطل من أجل تصريف هذه املياه، ومن املقرر إنهاء املشروع في أواخر2009. فمياه الشرب 
املوجودة في املخيم غير صاحلة للش������رب ألنها كلسية، ويشتري الناس املياه من محاّل التكريرمن خارج املخيم، 

أو يستخدمون فالتر خاصة في منازلهم.

يقول الس������يد أكرم، وهو أحد س������كان املخيم إنه أجرى فحصاً ملياه الش������رب، فتبني أنها كلس������ية وغير صاحلة 
لالس������تخدام. ويقول إن هذه النتيجه تقلقه، ومعاناته الطويلة مع املرض جعلته يكتش������ف القصور الذي يعانيه 
-pa )سكان املخيم في مجال اخلدمات الطبية واالستشفائية، ويقول أيضاً إن عيادة األونروا تتخذ من دواَءي 

adol وprofen( دواًء موحداً جلميع األوجاع.
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مياه الشفة 2 .
قبل عام 1996 كانت األونروا توّفر مياه الشرب ألهالي املخيم، وبعد عام 1996 ُعقد اتفاق مع الدولة على أن 
تتولى مهمة توفير املياه للمخيم، حيث تضخ املياه للمخيم واملناطق املجاورة من بئر طاميش يوماً بعد يوم، على 
أن يس������ّدد أهالي املخيم رس������وماً ش������هرية مقابل خدمات املاء والكهرباء. لكن تشير مصادر مطلعة في األونروا 
إلى أن 2% فقط من السكان يسددون الرسوم، وتغّض الدولة النظر عن هذا األمر. ويشكو بعض سكان املخيم 
ارتفاع نس������بة الكلس في املياه، ما يجعلها غير صاحلة للش������رب، فيما يقول أب������و عماد، مدير عمليات األونروا 
ف������ي منطقة بي������روت، إّن األونروا والدولة فحصتا املياه في اجلامعة األميركي������ة في بيروت، وتبني أنها صاحلة 

لالستخدام.

مؤسسات املجتمع املدني )NGOs(. 3 العاملة في املخيم 
(. هو املؤسسة الصحية األولى واألبرز  •	PARD( مستوصف جمعية املساعدات الشعبية لإلغاثة والتنمية
الت������ي تعمل في املخيم وتهتم باجلانب الصحي والتوعوي. تعمل هذه املؤسس������ة في مخيم صبرا لالجئني 
الفلس������طينيني في بيروت منذ عام 1990. وقد اس������تحدث مركزها اجلديد في مخيم ضبية عام 2002، 

بدعم ومتويل من السفارة اإلسبانية في بيروت.
: جمعية املساعدات الشعبية النرويجية. •	2

: جمعية ميديكو العاملية.  •	3
: جمعية الرؤية العاملية، وهي تعمل من دون أّي تنسيق مع األونروا. تستقبل هذه اجلمعية املرضى طوال  •	4

أيام األسبوع، ما عدا يومي السبت واألحد، وتتألف من خمسة أقسام، هي:

   العيادات التخصصية: ُيعاين فيها املرضى أطباء اختصاصيون، على النحو اآلتي:أ.

الثالثاءطبيب قلب وشرايني
اجلمعةطبيبة نسائية

من االثنني إلى اجلمعةطبيب صحة عامة
من االثنني إلى اجلمعةطبيب أطفال

حيث يُجري التحاليل الطبية للمرضى يوم األربعاء مخبري متخصص. لكن هذه     التحليـــل املخبـــري:  .
التحاليل هي بسيطة وروتينية كتحاليل الدم والسكري. ولضعف اإلمكانات وعدم توافر األجهزة الالزمة، 
ال يس������تطيع مختبر هذا املستوصف إجراء الفحوصات األخرى كالهورمون والغدد، حيث يضطر املرضى 

إلجرائها خارج املخيم.

(، إضافة إلى طبيب      تخطيط القلب: في املركز جهاز لتخطيط القلب )ECHO CARDIO GRAPHYج.
القل������ب ال������ذي يحضر إلى املركز كل ي������وم ثالثاء. واجلدير بالذكر أن تكلف������ة التخطيط  في هذا املركز ال 

تتجاوز  10000 ليرة لبنانية.
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    اإلســـعاف األولي:د. تشكل اإلسعافات األولية قسماً مهماً في عمل 
اجلمعية؛ فهي تفتح هذا القس������م طوال أيام األسبوع )من االثنني إلى 
اجلمعة(، نظراً لعدم وجود مستش������فى أو مركز طبي آخر في املخيم، 
وحلاجة املخيم إلى قس������م كه������ذا. وجُترى في هذا القس������م عمليات 
تضمي������د اجلروح والتقطيب، إضافة إلى تثبيت الكس������ور ريثما يصل 

املصاب إلى طبيب مختص.

    اإلرشـــاد الصحـــي واالجتماعـــي:هـ . إنه من اختصاص املرش������دة، 
السيدة أويا، التي تقوم بحمالت التوعية والتثقيف الصحي بني نسوة 
املخيم، حيث جتمع النسوة كل أسبوعني في مركز اجلمعية، وتدربهم 
كذل������ك على بعض اإلس������عافات األولية، مثل كيفي������ة التعامل في حال 
ح������دوث حريق في املنزل، أو في حال إصابة أحد أفراد املنزل بجرح 
أو كس������ر، إضافًة إلى توعية النس������وة واألمهات صحي������اً، كحّثهم على 
ضرورة وجود حقيبة إس������عافات أولية وآلة قياس الضغط  في املنزل 

وإطف������اء الكهرباء في حال املغادرة، وغيرها من األمور املس������اعدة على تف������ادي األخطار التي تهدد حياة 
اإلنس������ان في حال وقوع حادث طارئ. وتقول الس������يدة أويا: “إن معظم نساء املخيم لديهن سوء فهم وقلة 
وعي في كيفية تناول األدوية، إضافة إلى مش������كلة أخرى، هي تداول األدوية بني النسوة من دون استشارة 

الطبيب، وهذا دافع لنا لالستمرار في عملنا التوعوي واإلرشادي”.

كذل������ك فإن هذا املركز يراع������ي أوضاع املرضى املادية، فهو يوّفر بعض األدوية، كاملس������كنات وأدوية االلتهابات 
بنصف ثمنها. وأجرة معاينة الطبيب في املركز ال تتجاوز خمسة آالف ليرة لبنانية. وكذلك التحليل املخبري ال 
تتجاوز كلفته في هذا املركز 5000 ليرة لبنانية أيضاً. وقد علمنا من إدارة املركز أن بعض املرضى، نظراً لسوء 

حالتهم املادية، ال يستطيعون دفع هذه هذه الكلفة. ويالقي هذا املركز إقباالً شديداً من الناس.

وتنش������ط في املخيم كذلك جمعية كاريتاس اللبنانية التي تعنى بالعجزة وكبار الس������ن. وجُتري اجلمعية كل 15 
يوماً فحص الس������كري لكبار السن من أهل املخيم. فمخيم ضبية، كغيره من املخيمات، تكثر فيه أمراض القلب 
والضغط والسكري لدى كبار السن. وكاريتاس هي احلاضن لهؤالء العجزة، فهي ترعاهم وتُشرف على تناولهم 
الدواء ورعايتهم صحياً في مركزها في املخيم. كذلك تهتم كاريتاس باألطفال، ولديها في املخيم مركز منفصل 
عن مركز العجزة، أطلقت عليه اسم: “مركز لتثقيف األوالد الفلسطينيني في مخيم ضبية”، وتقوم فيه بأنشطة 

تثقيف لألطفال الذين يحضرون إلى املركز بعد دوام املدرسة وأثناء العطل.

من كل ذلك ميكننا تلخيص معاناة الالجئني الفلسطينيني في مخيم ضبية باآلتي:
	•انتشار أمراض القلب والضغط والسكري بني كبار السن.

	•عدم وجود مستش������فى أو مس������توصف يلبي حاجات املرضى ويتناسب مع معاناتهم، فعلى سبيل املثال، في 
املخيم حالتَا فشل كلوي، وجُترى عمليات غسل الكلى لصاحبي هاتني احلالتني في اخلارج، وعلى نفقتهما 

اخلاصة.
، ما يجبر املرضى على  •	PARD ع������دم وجود صيدلية في املخيم، وتَُقّدم األدوية من عيادة األونروا وجمعية

شراء األدوية من اخلارج.

طفل فلسطيني
)تصوير عبد احلليم شهابي(
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	•أوضاع مادية صعبة حتول دون حصول املريض على العالج الالزم.
	•حاجة املخيم إلى أطباء متخصصني في طب: األس������نان، العي������ون، األورام، األنف، األذن، إلخ... وهذا ما 

يدفع املرضى  للمعاينة عند أطباء خارج املخيم وحتّمل كلفة املعاينة الباهظة.
	•ضع������ف اخلدمات الصحي������ة املقدمة من األونروا، علماً بأن األونروا هي الرئة التي يتنفس منها الش������عب 

الفلسطيني في لبنان.

خامتة: 
ميّثل مخيم ضبية حالة ش������به استثنائية من بني املخيمات الفلسطينية في لبنان. إنه مخيم طغت عليه الصورة 
اللبناني������ة، ال ألنه مخيم مس������يحي فق������ط، بل ألنه مندمج مع محيط������ه اللبناني مبا يدل عل������ى اختفاء الصورة 
الفلس������طينية، لكن مرارة اللج������وء واملعاناة املريرة، واألعباء املادية، واملش������اكل الصحية، واحلاجة إلى منظمات 
وجمعي������ات اإلغاثة، كل هذه ظلت مالزمة حلياة الالجئني الفلس������طينيني حتى في هذا املخيم. لذا، يجب على 
األونروا املباش������رة لتطوير العيادة مبا يتناس������ب مع حال������ة أهل املخيم وزيادة اخلدمات الطبية واالستش������فائية 
املقدمة لساكنيه. كذلك يجب على املنظمات واجلمعيات اإلنسانية العمل على تطوير أدائها الصحي والتوعوي 

في املخيم.

هذه املعلومات واألرقام هي بناء على:
زيارة ميدانية للمخيم خالل شهر نيسان 2009	•

مدير عملي������ات األونروا ف������ي منطقة بي������روت بتاريخ  مقابل������ة أجري������ت مع عل������ي مع������روف “أبو عم������اد” 	•
.2009/4/18
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البطاقة ال�سحية - خميم اجلليل  )) 

مقدمة
يق������ع مخيم اجلليل على الطريق العام عند املدخل اجلنوبي ملدينة بعلبك. تبلغ مس������احته 43435 م2، وهذا هو 

الرقم الرسمي املسجل لدى وكالة الغوث “األونروا”، أي ما يعادل 47 دومناً.

يحاط املخيم بس������ور دائري. حتّده شرقاً قطعة أرض مت شراؤها من األوقاف االسالمية إلتاحة فرصة التوسع 
بالبناء خارج املخيم، ويحّده غرباً الش������ارع الرئيس������ي ملدخل مدينة بعلبك، وش������ماالً حّي س������كني لبناني يدعى 

“اجلبلية”، وجنوباً سيار الدرك، وله ثالثة مداخل.

يتكون املخيم من نوعني من األراضي:
	•أراٍض تدفع األونروا رسوماً سنوية عنها للحكومة اللبنانية.

أراٍض اش������تراها بعض األشخاص، وهي اليوم مسّجلة باسم األوقاف اإلسالمية، وتبلغ مساحتها نحو 50	• 
دومناً.

 )30( إعداد الباحث امليداني، فرج أبو شقرا.

جانب من مخيم اجلليل )تصوير فرج أبو شقرا(
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يبلغ عدد س������كان املخيم، حس������ب إحصاءات األونروا، 8560  نس������مة. إال أن هذا العدد غير دقيق فعلياً، إذ إن 
الكثير من سكانه هاجروا إلى أوروبا، والعدد الفعلي للسكان بحسب تقديرات اللجنة الشعبية ال يتعدى 3500 

نسمة.

ال يختلف مخيم اجلليل عن باقي املخيمات الفلس������طينية في لبنان، من حيث األمراض املنتشرة، وال التحديات 
الصحية، وال املراكز الصحية التي ترعى شؤونه. االختالف يكون نسبياً فقط. ومع أن عدد سكان مخيم اجلليل 
في البقاع قليل نس������بياً، ومساحته محدودة، إال أنه املخيم الوحيد هناك وميتلك كل اخلصائص التي توجد في 

املخيمات األخرى.

وأظه������رت األبحاث امليدانية في مخيم اجلليل في البقاع عدة مؤش������رات مقلق������ة في ما يتعلق بالوضع الصحي 
لالجئي مخيم اجلليل، لعل أبرزها:

وجود طبيب واحد في عيادة األونروا، وهي املركز الصحي األساسي لتلقي العالج ألكثر من 8500	• الجئ 
حسب إحصاءات األونروا.

	•ال مص������در لألدوي������ة أو للطبابة في املخيم لياًل، جميع الصيدليات، واملس������توصف الوحيد في املخيم تُغلق 
أبوابها لياًل، إضافة إلى وجود طبيبني فقط، أحدهما يقطن خارج املخيم.
	•أكثر األمراض انتشاراً في املخيم هي أمراض القلب والضغط والسكري.

عيادة األونروا:  1 .
أنش������أت األون������روا عيادة طبي������ة في مخيم اجلليل ع������ام 1952، ومبنى العيادة عبارة عن ش������قة مؤجرة ملصلحة 
األون������روا تقع خ������ارج املخيم على مقربة من مكّب النفايات في املخيم. وتقدم العيادة خدماتها الصحية املجانية 

للفلسطينيني في مدينة بعلبك، وذلك من الساعة 7.15 صباحاً، ولغاية الساعة 2.45 من بعد الظهر.

في العيادة فريق طبي يتألف من:
. مدير العيادة، وهو “طبيب صحة عامة”	•

	•طبيب عيادة األسنان.
	•صيدلي واحد.

	•ثمانية ممرضني وموظفني.
	•عامل نظافة.

وتقسم خدمات العيادة إلى عدة أقسام، هي: 
	•خدمة الصحة العامة: وهي ُمَعّدة للمعاينات، حيث يُستقبل جميع املرضى الذين يرتادون العيادة.

	•عيادة األسنان، وتقتصر خدماتها على معاجلة األسنان أو قلعها.
	•األمومة والطفولة: في هذا القسم يجري االهتمام باملرضى من األطفال والنساء، كالتلقيح.

عال، واألدوية املضادة  	•الصيدلية: حتتوي على األدوية واملسّكنات العادية، مثل: الباراسيتامول، وأدوية السُّ
لاللتهاب، مثل: األموكسيس������يلني، والتيتراسيكلني، باإلضافة إلى أدوية األمراض املزمنة. إن هذه األدوية 
لم تعد أدوية مالئمة جلميع أنواع أمراض االلتهابات، وكذلك فإن اجلديد من أدوية األطفال غير متوافرة 

في العيادة، فضاًل عن أّن أدوية األمراض املزمنة لم تعد تناسب كل احلاالت املرضية. 
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	•املختبر: جُترى فيه الفحوصات العادية، مثل فحص فقر الدم والس������كري وفحص البول واخلروج، إضافة 
إلى أن فحوصات السكري ليست يومية، فيضطر املرضى إلجراء الفحوصات على نفقتهم اخلاصة خارج 
عيادة األونروا. وهناك أدوية غير متوافرة أساس������اً في صيدلية األونروا، ما يعني أن املرضى يلجأون إلى 
ش������راء األدوية على حس������ابهم اخلاص من الصيدليات اخلارجية، أو يضطرون إلى التوقف عن استعمال 

بعض األدوية أو إلى طلبها من سوريا، نظراً لثمنها الباهظ في لبنان.
	•األمراض املزمنة: يزور العيادة طبيبان ضمن مواعيد محددة، طبيب القلب والضغط مرة كل أسبوعني مع 

موعد مسبق، وطبيب السكري والغدد مرة كل أسبوعني مع موعد مسبق.
( مريض شهرياً. تستقبل العيادة ما يقارب 65 مريضاً يومياً، أي ما معدله )2000-1800	•

	•أما األمراض واملش������اكل الصحية األخرى غير املتوافرة في العيادة، فتُحال على بعض مستشفيات بعلبك 
واملراكز الصحية في البقاع، وهي:

مستشفى الهالل األحمر الفلسطيني في بر إلياس:  2 .
يجري االستش������فاء في هذا املستش������فى بتغطية استشفائية كاملة، أي بنس������بة 100%، إال أن املستشفى يقع في 
منطقة بعيدة جداً عن مخيم اجلليل ومنطقة بعلبك، أي نحو س������اعة ونصف س������اعة من الوقت، ما يجعل من 
املستحيل قصده في حاالت الطوارئ. وخدمات املستشفى ليست كاملة، وينقصه العديد من األقسام، مثل قسم 

القلب والكلى، واألقسام املتخصصة باألمراض املعدية.

مستشفى الططري في بعلبك:  3 .
يجري االستش������فاء بتغطية استشفائية تعادل 74 ألف ليرة لبنانية لكل مريض، وتقدم األونروا 60 ليلة سريرية 
في الش������هر. أما مريض العناية الفائقة، فترتفع التغطية االستش������فائية بالنسبة إليه إلى 120 ألف ليرة لبنانية 

عن اليوم الواحد، إضافة إلى 80 ألف ليرة لبنانية عن كل وحدة دم يحتاج إليها املريض.

أما على صعيد األمراض املزمنة واملس������تعصية، مثل الس������رطان وعمليات القلب املفت������وح، فاألونروا تتعاقد مع 
مستش������فى دار األمل اجلامعي بنسبة )35�50%(، ما عدا أمراض الكلى وأمراض اجلهاز العصبي. وبذلك يكون 
عالج أمراض الكلى قد اقتصر على مستشفى الهمشري في مدينة صيدا، الذي يقدم عالجاً ملرضى الكلى من 

غسل واستشفاء مجاناً للفلسطينيني.

أكثر األمراض انتشاراً في مخيم اجلليل على صعيد األمراض املزمنة، هي: السكري والضغط والقلب   
والسرطان، إضافة إلى األمراض املوسمية كالرشح واحلصبة واإلسهال. ويعود انتشار هذه األمراض في مخيم 

اجلليل إلى عدة أسباب:
االكتظاظ الس������كاني في املخيم عموم������اً، وفي املنزل الواحد خصوصاً، إذ أكثر م������ن 6	• أفراد يقيمون في 

غرفتني باملعدل الوسطي.
	•الرطوبة العالية في املنازل، بسبب عدم دخول الشمس إلى معظم البيوت.

	•قلة الوعي الصحي لدى معظم األهالي.
	•ضغوط احلياة النفسية واألزمات املعيشية التي يعانيها الناس.

	•س������وء التغذية، واالعتماد على الطعام الدسم واملأكوالت املقلية النخفاض كلفتها، واستخدام الزيت املقلي 
أكثر من مرتني أو ثالث.
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	•عدم مالئمة األدوية املوزعة في عيادة األونروا جلميع احلاالت التي تتطلب أدوية ذات مفعول أقوى.
	•تضاعف حاالت املرض بسبب سياسة األونروا بتقليص خدماتها العالجية والوقائية واالستشفائية.

ويؤخذ على عيادة األونروا أنها:
لني في كشوفات األونروا، فتقتصر خدماتها لهم على املعاينة  	•ال تستقبل املرضى الفلسطينيني غير املسجَّ

فقط.
	•ال يداوم طبيب األمراض الداخلية أو طبيب األطفال في هذه العيادات، مع العلم بأّن أمراض الطفولة قد 

تكون أخطر من أمراض البالغني، وحتتاج إلى العناية املختلفة واملميزة.
	•ال ي������زور عي������ادة الوالدة طبيب مختص باألمراض اجلنس������ية، أو مختص باألمراض النس������ائية ومش������اكل 

احلمل.
	•زيارة طبيبي القلب والسكري مرة كل أسبوعني يشكل خطراً على املرضى.

وجود طبيب واحد ألكثر من 100	• مريض يومياً، يشكل ضغطاً على الطبيب، ما قد يؤدي إلى عدم قيامه 
بواجبه على الوجه األكمل. 

	•انعدام البرامج الوقائية البيئية والصحية، وبخاصة في مجال األمراض املزمنة.
	•اجراء الفحوصات املخبرية ملرضى السكري كل شهر يشكل خطراً على املرضى.

تقليص األونروا خلدماتها الصحية، إذ من املفترض أن يكون هناك طبيب واحد لكل 1000	• نسمة، بحسب 
القوان������ني الدولية، بينما تعنّي األونروا طبيباً واحداً ألكثر من 8500 نس������مة، هم س������كان املخيم بحس������ب 

إحصاءات األونروا.
	•تعاقد األونروا مع مستش������فيات ذات درج������ات متدنية، األمر الذي يهّدد حي������اة املرضى، ورفض األونروا 
االس������تجابة ملطالب الناس بتغيير التعاقد واس������تبداله بتعاقد مع مستش������فيات أفضل، بحجة عدم توافر 

املوازنة املطلوبة.

الهالل األحمر الفلسطيني: 4 .
تأس������س الهالل األحمر الفلس������طيني في مخيم اجلليل عام 1969، وكان عبارة عن مستشفى ميداني، ثم حتول 
عام 1982 إلى مستش������فى حتت األرض، وما لبث أن انتقل إلى منطقة بر إلياس ألس������باب سياسية بعد احلرب 
األهلية في لبنان، وحتّول املستشفى في مخيم اجلليل إلى مركز طبي. يتمتع املركز بعدد من اخلدمات الصحية، 

هي:

	•عيادة الطوارئ.
	•عيادة األسنان.

	•عيادة الصحة العامة.
	•عيادة اختصاص.

	•غرفتان للمنامة بأربعة أسّرة معّدة حلاالت محدودة ومؤقتة ال تتجاوز ثالث ساعات.
مختبر 24/24	• مع ثالثة موظفني من العاملني الصحيني.

	•ويعاني مستوصف الهالل ضعفاً في األجهزة واملعدات، األمر الذي يدفع إدارة املستشفى إلى التعاقد مع 
مختبر متطور نسبياً في اجلمهورية العربية السورية.

	•يتضمن الهالل صيدلية حتتوي على أدوية للحاالت الطارئة.
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(، يتحول العاملون فيه إلى عمال خدمات في الطوارئ في فترة  •	X-RAY( وهناك قس������م التصوير باألشعة
ما بعد الظهر.

	•توجد سيارة إسعاف واحدة غير مؤهلة.
	•وفي املركز فريق طبي يتألف من: 

	•الطبيب املدير )متطوع(.
	•طبيبة فلسطينية متفرغة.

	•طبيبان لبنانيان متفرغان للعمل في املركز.
	•أربعة ممرضني.

	•صيدلي وطبيب أشعة فلسطيني.

يقتصر العالج في الهالل األحمر في مخيم اجلليل على التحاليل الطبية وعالج اجلروح “التقطيب” والكسور 
وعالج املرضى من األطفال.

 يستقبل املركز نحو 400 مريض شهرياً، بعضهم يتلقى األدوية األولية من صيدلية املركز.

يقوم طبيب املركز بإحالة احلاالت التي يعجز املركز عن معاجلتها على مستشفى الناصرة التابع للهالل األحمر 
في بر إلياس، يبعد نحو 45 كلم عن مخيم اجلليل في بعلبك.

ليس في مخيم اجلليل سوى طبيبني هما: 
اختصاصية نسائية. نزهة شاهني – 	•

اختصاصي جراح������ة عظام، ويقيم  فاي������ز محمد – 	•
خارج املخيم. 

إّن النق������ص احلاصل في ال������كادر الطبي في املخيمات ال 
يقتصر عل������ى مخيم اجلليل فقط، بل ه������و ظاهرة عامة 
تعانيها املخيمات الفلس������طينية، ورمبا كان لذلك أسباب 
عدي������دة وجوهرية. ف������ي احملصلة، إن الفلس������طينيني في 
لبنان يحتاجون فعاًل إلى الكادر الطبي املتخصص، وعدم 
وجود الكادر ه������ذا، قد يفاقم التحدي������ات الصحية التي 

تواجه املجتمع الفلسطيني.

واجلدي������ر ذكره، أّن دور اله������الل األحمر ال يكاد يُذَكر في 
مخيم اجللي������ل، إذ إن معظم الناس في املخيم ال يلجأون 
إلى مركز الهالل إال ملعاجلة اجلروح والكسور، أو إلجراء 
تصوير أش������عة بعد أخذ حتويل من قب������ل األونروا. ويعود 
ذل������ك إلى ضعف العالج واالستش������فاء م������ن جهة، وللبدل 
املادي الذي يتلقاه املركز، حي������ث إن املركز ليس مجانياً، 
فهو يتقاضى بدل معاينة وبدل استشفاء. أما على صعيد 
أحد أزقة مخيم برج الشمالي )تصوير محمد اليوسف(األنشطة التوعوية والتثقيفية، فإن نشاطات املركز الفعلية 
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ال تتعدى دورة إسعافات أولية، وهو نادراً ما يقوم بها، نظراً للضعف املادي الذي يعانيه.

باختصار، إّن الهالل األحمر الفلس������طيني، الذي كان املرجع الصحي األول للفلس������طينيني، لم  يعد يحتل املكانة 
الطبية التي كان عليها في املاضي، ورمبا كان لذلك أس������باب عديدة، منها ما هو مادي، ومنها ما هو سياس������ي، 
ومنها ما يرتبط بغياب الشفافية اإلدارية واملالية املطلوبة. ونتيجة لكل ذلك، فإن الهالل األحمر الفلسطيني لم 

يعد قادراً على التنافس مع املراكز الصحية األخرى.

املستوصفات اخلاصة: 4 .
مستوصف بالل بن رباح:

مس������توصف بالل بن رباح، هو املس������توصف الوحيد في مخيم اجلليل، وهو تابع جلمعية اإلصالح اخليرية، إذ 
يتلقى دعمه املادي منها، إضافة إلى التمويل الذاتي.

تأسس املستوصف عام 2001، ويقدم خدماته الصحية ملرضى املخيم من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثانية 
عصراً.

في املستوصف كادر طبي مؤلف من:

	•طبيب أسنان.
	• عامل مختبر.

	• ثالثة ممرضني.
	•عامل نظافة.

لي������س في املس������توصف أي طبيب مخت������ص، وذلك الفتقار املخيم إل������ى األطباء، وضعف الدع������م املادي. إال أن 
املستوصف يتعاقد مع 15 طبيباً في جميع االختصاصات.

في املستوصف ثالثة أقسام: قسم التحويالت، عيادة األسنان، املختبر.

يستقبل املستوصف مبعدل 01 مرضى )5 حتويالت لألطباء املتعاقدين، و5 للمختبر(.

يعاني املستوصف عدداً من املشاكل:

	•عدم وجود طبيب مناوب في املستوصف، نظراً للضعف املادي وعدم وجود أطباء في املخيم.
	•عدم فتح أبوابه على مدار الساعة، و رمبا عاد هذا إلى عدم وجود مستوصف بديل في املخيم.

	•عدم توافر األدوية الالزمة، وخصوصاً القلب والسكري والضغط.
	•تركيز املستوصف على عيادة األسنان، نظراً ملردودها املادي.

الصيدليات: 5 .
ف������ي مخيم اجلليل 4 صيدلي������ات خاصة هي: صيدلية الش������هيد، صيدلية الهادي، صيدلي������ة اجلليل وصيدلية 

الشهيدة وفاء إدريس. 
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إال أن هذه الصيدليات تعاني عدداً من الصعوبات، لعل أبرزها:

	•الترخيص: بحيث يُحَرم الفلسطيني إقامة صيدلية خارج املخيم، أو احلصول على ترخيص إلقامتها.
	•التخصص: تفتقر الصيدليات في مخيم اجلليل إلى التخصصات املطلوبة، والعاملون فيها هم إما مساعدو 

صيدلي وإما دون ذلك.
	•الدوام: يشكل دوام الصيدليات حتدياً كبيراً أمام املرضى في املخيم، إذ إن معظم الصيدليات تغلق أبوابها 
عند الساعة العاشرة مساًء، األمر الذي يدفع املرضى إلى البحث عن صيدلية في مدينة بعلبك، ما ميّثل 

هماً إضافياً أمامهم.

مياه الشر  واالستعمال: 6 .
يتغ������ذى مخيم اجلليل باملياه من بئر وحيدة في مخي������م اجلليل )300 متر عمقاً(، إضافة إلى مياه مصلحة مياه 

بعلبك، وقد ُحفرت بئر أخرى في املخيم )335 متراً = 4 إنشات( في شهر 2008/11، وهي قيد التجهيز.

	•في املخيم محطة توزيع مياه وحيدة، وكذلك خزان واحد.
	•في املخيم محطة تعقيم كلور متطورة.

ر ب�35	•  ر نصيب املنزل من املياه بساعة ونصف ساعة، أي ما يقارب )10000 ليتر يومياً(، وهو ما يُقدَّ يَُقدَّ
ليتراً للفرد الواحد في اليوم.

 تصل املياه إلى منازل املخيم بعد تخزينها في اخلزان الذي يتس������ع ل�80	• متراً مكعباً، وجتري تعبئته ثالث 
مرات يومياً.

 أثناء التخزين، يُضاف الكلور بنس������بة 0،3	• باملليون، من أجل التعقيم، وبذلك تكون املياه صاحلة للش������رب، 
إذ إّن هذه النسبة صحّية.

 تخضع املياه للفحص اجلرثومي املتطور واملوجود لدى قسم الصحة في املخيم )من مرتني إلى 4	• مرات( 
ف مرة كل 3 أش������هر وتُزال الترسبات  م من الس������فارة البريطانية. واخلزان يُنَظَّ في الش������هر. واملختبر مقدَّ

م. ويُعقَّ
يقسم املخيم إلى 7	• خطوط مياه، كل خط يحصل على ساعة ونصف ساعة من املياه.

	•يش������رف على تقس������يم املياه على خط������وط املخيم عامالن ال يخضع������ان لدوام مح������دد، إذ إنهما يرتبطان 
بدوامهما بتقنني الكهرباء.

 ،  أعمال الصيانة تكون بحسب احلاجة، فال صيانة محددة كل فترة، إذ إن شبكة املياه أنشئت عام 2005	•
وهي جديدة نسبياً، وجميع قساطلها من البالستيك.

ويش������كو املس������ؤولون عن املياه في املخيم اعتداء بعض األهالي على ش������بكة املياه من خالل تركيب شفاطات، أو 
توصيل أكثر من خط مياه إلى منازلهم، إضافة إلى عدم وجود فواشات في املنازل. ويُعزى  عدم شرب الناس 
من مياه الشبكة إلى ضعف وعيهم الصحي، بحيث يتركون خزاناتهم معرضة للشمس، ما يجعلها عرضة لبيض 

البعوض الذي يسبب فساد املياه.

واجلدير ذكره، أّن املخيم قد تعرض ألزمة مياه حادة في عامي 2007 – 2008، وذلك بسبب عدم دفع األونروا 
املبلغ املطلوب ملصلحة مياه بعلبك التي كانت تتكفل بتغذية املخيم باملياه.
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شبكات الصرف الصحي: 7 .
% من الشبكة القدمية،  ُجّددت شبكة الصرف الصحي في مخيم اجلليل عام 2004، إذ ُجّدد ما نسبته 97	•

. polyethylene بحيث استُخدمت قساطل

يعمل في الشبكة 10	• عمال، بعضهم عمال نظافة.

دوام مفتش الصحة يومياً من 7.15 صباحاً إلى 2	• بعد الظهر، عدا السبت واألحد. أما العمال فيعملون 
من 6.30  صباحاً إلى 2  بعد الظهر )من االثنني إلى اخلميس(. من 6.30 الى 11.30 يوم اجلمعة، ومن 

6.30 إلى 12.30 يوم السبت. 

	•خض������ع العمال لدورات تدريب على ش������بكات الصرف والصيانة، ويقوم������ون بأعمال الصيانة عند احلاجة 
لذلك.

ليس������ت ش������بكة الصرف الصحي في مخيم اجلليل خطرة، إذ إنها أُنشئت مبواصفات صحية، وبالتالي ليس لها 
تأثي������ر على الصحة العامة ف������ي املخيم، فتنظيمها مبواصفات صحية أزال أي حاجة إلى مس������تلزمات جديدة، 
إضاف������ة إلى أن العمال مجهزون بكمامات وألبس������ة خاصة، ويوجد لدى قس������م الصح������ة املركزي صهريج لفتح 

املجارير، وهو متطور جداً، وميكن االستعانة به عند الضرورة. 

يواجه عمال شبكة الصرف الصحي في مخيم اجلليل العديد من املشاكل، لعل أبرزها:

	•عدم اهتمام األونروا بصحتهم.
	•عدم القيام بالفحص الدوري لهم.

	•عدم تلقيحهم ضد األمراض املعدية.
 •	grade إال أنهم يحصلون على ،(grade 3-4) إضافة إلى عدم إعطائهم حقهم املادي. فالعمال يس������تحقون 

.(1)

النفايات: 8 .
يقوم ثمانية عمال يومياً بجمع النفايات في املخيم، حيث يعملون من الس������اعة السادس������ة والنصف صباحاً إلى 
الس������اعة الس������اعة الثانية بعد الظهر )من االثنني إلى اخلميس(، ومن السادس������ة والنصف صباحاً إلى احلادية 
عش������رة والنصف ظهراً يوم اجلمعة، ومن السادس������ة والنصف صباحاً إلى الثانية عش������رة ظهراً يوم الس������بت. 

يستخدم العمال احلاويات املتنقلة وسيارة نفايات، جرى تسلّمها في شهر 2008/11. 

جرى توزيع 19 حاوية ثابتة، و60 حاوية متنقلة في املخيم، إال أن معظم هذه احلاويات كّس������رها س������كان املخيم 
وأحرقوها.

وكما كل املخيمات عموماً، فإن عمال التنظيفات يشكون عدم تعاون الناس معهم، من حيث عدم احترام مواعيد 
ل تقصير أو نقص في مجال التنظيفات، فموظفو  جمع النفايات، واالس������تخدام اخلاطئ للحاويات. ولم يَُس������جَّ

األونروا يقومون بواجبهم على أكمل وجه. لكن املشكلة تكمن حقيقة في السكان كما ذكرنا سابقاً.
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التوصيات:
	•ندع������و األونروا بوصفها املس������ؤول األول عن الالجئني، إلى التوقف عن سياس������ة تقليص اخلدمات، وإلى 

االهتمام بالوضع الصحي للمخيمات.
	•ندعو األونروا إلى إنهاء التعاقد مع املستش������فيات احلالية، والتعاقد مع مستشفيات أفضل لتقدمي العالج 

املناسب لالجئني الفلسطينيني في لبنان.
	•إّن وج������ود طبي������ب واحد ألكثر من مئة مريض يومي������اً ميّثل عبئاً عليه، ما يدفعه إل������ى عدم تقدمي العالج 

املطلوب.
	•إّن خل������و العيادات من األدوات واملعدات التي تس������اعد على تش������خيص املرض، ميّث������ل عبئاً على الالجئ،  

وهوغير قادر على حتّمله.
	•عدم وجود أطباء اختصاصيني في العيادة، ميّثل هماً وعبئاً على املريض.

	•ندعو الهالل األحمر الفلسطيني إلى تفعيل املستشفيات واملراكز التابعة له، وتقدمي كّل الدعم املطلوب.
	•ندعو اجلمعيات واملؤسسات إلى دعم املستوصفات والصيدليات في املخيمات.

هامش:
املقابالت جرت مع كل من:

•	2009/2/19 – )staff nurse ( عيادة األونروا – فاطمة جنم
الهالل األحمر الفلسطيني – محمد كرزون ) املشرف اإلداري( – 2009/2/24	•
مستوصف بالل بن رباح – عادل احلاج )مدير املستوصف( – 2009/2/20	•
صيدلية الشهيد – فاطمة كايد )عاملة في الصيدلية( – 2009/2/20	•
صيدلية اجلليل – عالء عيسى )عامل في الصيدلية( – 2009/2/21	•
صيدلية الهادي – أسامة احلاج )مالك الصيدلية( – 2009/2/21	•
محطة املياه – علي كايد )مسؤول احملطة( – 2009/2/21	•

 – ش������بكة الص������رف الصح������ي والنفاي������ات – عب������د الل������ه الزقطة )مش������رف قس������م الصحة ف������ي البقاع( 	•
2009/2/24
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البطاقة ال�سحية - خميم البداوي   ) 

مقدمة:
مخيم البداوي: بنته األونروا س������نة 1955 ، وهو املخيم الثاني في ش������مال لبنان بعد مخيم نهر البارد. يقع على 
مرتفع يطل على مدينة طرابلس، وله مدخالن رئيس������ان: اجلنوبي من جهة طرابلس )القّبة(، والش������مالي على 
طري������ق الب������داوي، اجلبل املطل على مدينة البداوي . مس������احة املخيم 1 كلم2، وتع������ود ملكية أراضيه إلى بلدية 
البداوي. حول املخيم تقوم إنش������اءات حديثة، هي امتداد ملدينة البداوي. يقّس������م املخيم إلى أربعة قطاعات ) أ، 

ب، ج، د( يتوزع عليها سكانه الذين يبلغ عددهم نحو 18 الف نسمة.

الوض������ع الصحي في مخيم البداوي ال يختلف عن غيره من املخيمات الفلس������طينية االثني عش������ر املوجودة في 
لبنان، إن لم نقل إنه األس������وأ، حيث ترتفع فيه نس������بة املصابني بأمراض القلب والسرطان والسكري والضغط. 
واألونروا ال تُس������هم إال في تغطية محدودة ال ترفع املعاناة عن كاهل اإلنس������ان الفلسطيني، كتوفير بعض أدوية 
الضغط واإلس������هام اجلزئي في بعض عمليات القلب املفتوح. أما مرضى الس������رطان، فإنها تغطي أياماَ معدودة  
للعالج الكيميائي، بينما حتيل مرضى الس������رطان في بداية اكتشاف املرض على مستشفى الشمال، )وال تغطي  

 )31( إعداد الباحثة امليدانية، ميساء مصطفى.

جانب من مخيم البداوي )تصوير م. مصطفى(
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األونروا إال نحو 8000$ س������نوياً فقط للمريض الكيميائي( . أما احلاالت املتطورة فال تقدم لها العالج، وتقوم 
بتحويل مرضى القصور الكلوي إلى مستشفى زغرتا بتغطية كاملة.

تتبع األونروا سياس������ة تقليص خدماتها في لبنان، بذريعة تقصيرالدول املانحة في دفع ما يس������تحق عليها، 
حيث تّدعي هذه الدول � والكالم ملؤسس������ة األونروا� عدم وجود أس������باب مقنعة أو خطط مدروسة الستمرارها 
بالدعم. علماً بأّن الواقع الصحي داخل املخيمات يعلمه القاصي والداني، ما يزيد األمر سوءاَ ويدفع بالالجئ 

الفلسطيني إلى الهاوية. 

يعاني الالجئ في مخيم البداوي عدة أمراض:

	•أمراض القلب، الضغط، السكري، واجللطات الدماغية.
	•أمراض السرطان.

	•التالسيميا )يكثر عند األطفال(.
	•القصور الكلوي.

	•الربو، السل، واألمراض اجللدية.
	•أمراض املفاصل والروماتيزم.

	•ترقق العظام عند النساء.
	•سوء التغذية عند األطفال.

	•األمراض النفسية والعصبية.

إن معظ������م ه������ذه األم������راض تعود إلى ظ������روف البيئة احمليط������ة، والضغط النفس������ي واجلس������دي واالجتماعي 
واالقتصادي.

    في املقابل، فإننا نالحظ أن أطباء الصحة العامة  في عيادة األونروا، عددهم قليل جداً بالنسبة إلى عدد 
س������كان مخيم البداوي البالغ نحو 81 ألف نس������مة. فمنظمة الصحة العاملية )WHO( تنص على ضرورة توفير 

طبيب واحد لكل ألف نسمة في احلد األدنى.

إن معدل املرضى الذين يحضرون  إلى العيادة يومياً يبلغ نحو 165 مريضاً للطبيب الواحد تقريباً. وإذا قّسمنا 
دوام الطبي������ب على ع������دد املرضى اليومي، يكون لكل مريض ما يقارب ث������الث دقائق فقط، يجب على الطبيب 

خاللها إجراء الفحص السريري وتشخيص املرض ووصف العالج. 

 كذل������ك، فإّن األطباء االختصاصيني يحضرون العيادة أليام محدودة غير كافية، واالختصاصات أيضاً قليلة 
جداً )قلب، نسائية، أسنان، عيون، نفسية(، وما يزيد املعاناة أو املشكلة سوءاً، أن العيادة تفتقر إلى احلد األدنى 

من التجهيزات الالزمة للفحص.

 أما بالنســـبة إلى األدوية، فهي قليلة جداً، ويضطر املريض في غالب األوقات إلى ش������راء األدوية على نفقته 
اخلاصة. أما أدوية األعصا  واحلاالت النفسية، فإن األونروا تصرفها بنسبة ضئيلة جداً جداً.

ويش������ار إلى أن األونروا قد بدأت مجدداً في مش������روع عالج األمراض النفسية والعصبية بالشراكة مع منظمة  
»أطباء العالم«.
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ال تُس������هم األونروا بنقل الدم ملرضى التالس������يميا، وال بعالجه املكلف جداً شهرياً، وال تغطي أي مبلغ من تكلفة 
زرع القرنية، سوى نفقات الليلة السريرية.

تقتص������ر التحاليـــل املخبرية على التحاليل الروتينية واألساس������ية، أما التحاليل الت������ي تتطلب الزرع، وحتاليل 
الهورمونات والغدد... إلخ، فهي غير متوافرة، وتكلفتها غالية جداً. و تقتصر مساهمة األونروا على نسبة  %50  
في بعض الفحوصات والصور العادية، وذلك بعد انتظار طويل، حيث يتطلب األمر موافقة  مكتب بيروت. وهذه 
التحاليل جُترى في مستشفى رحال في عكار، وفي مستشفى زغرتا، وفي بيروت، أي في مكان بعيد عن مكان 
إقامة املريض، فضاًل عن هذا، إّن مستشفى الشمال  يُلزم مرضاه بإجراء الفحوصات لديه، رغم أّن كلفة إجراء 

الفحوصات فيه أكثر ارتفاعاً من كلفة إجرائها في املختبرات األخرى.

التصويـــر: ال يتوافر التصوير الش������عاعي في عيادة البداوي، وعل������ى املريض الذهاب إلى الهالل، مع العلم بأّن 
التصوير في عيادة الهالل يقتصر فقط على X-Ray والتصوير الصوتي Echo. أما تصوير الرنني املغناطيسي 

MRI وCT SCAN... إلخ، فهو غير موجود  البتة. 

التخطيط الدماغي (EEG): تفتقر مراكز األونروا إلى هذه النوع من التخطيط، ما يدفع باملريض إلى إجرائه 
على نفقته اخلاصة، وهو مكلف وغاٍل جداً.

تس������تلزم عمليات القلب املفتوح وغيرها من العمليات املكلفة املوافق������ة من املكتب الرئيس في بيروت، وتقتصر 
مس������اهمته فيها على ثلثي املبلغ، هذا إذا كان عمر املريض  يقل عن س������تني عاماَ، وإال فإنها تس������اهم بالنصف. 
وعل������ى األهالي دفع بقية نفقات االستش������فاء، مع ما يعني هذا من مش������قة وعنت وإراقة مل������اء الوجه. علماً بأّن 

عمليات القلب املفتوح ال تقّل كلفتها عن $5000. 

وال ب������د من اإلش������ارة إل������ى أن »جلنة القلب املفتوح« تس������اهم في عمليات القلب املفتوح مببل������غ 250$  للحاالت 
املتوسطة، و500$ للحاالت املعدومة.  ولقد كانت اللجنة سابقاً تدفع تكاليف العملية كاملة، ولكن بعد انتفاضة 

األقصى لم يعد يصلها الدعم الكافي من اخلارج، فقلّت مواردها، وصارت تساهم باملبلغني السابقني فقط.

 اللجنة مؤلفة من أربعني ش������خصاً )معلمني، مهندس������ني، أطباء... إلخ(. وتعتمد في مواردها على تبرعات أهل 
اخلير، وحمالت تبرعات في املدارس واشتراكات األعضاء، وهي حالياً متوقفة عن عملها.

أما بالنس������بة إلى الوالدة، فإن األونروا ال تغطي تكاليف الوالدة إال للحمل األول، وال تس������اهم في نفقات حاالت 
الوالدة املبكرة التي تستدعي وضع الطفل في »البيت احلاضن«، وال تقوم  بتحويل املرأة احلامل للوالدة إال إذا 

كان وضعها حرجاً، أو في حالة الوالدة القيصرية. 

لق������د بلغ ع������دد الوالدات في مخيم البداوي عام 2008 نحو 350 والدة، بينما بلغ عدد الوفيات من األطفال في 
العام نفسه  7 وفيات،  أما عدد الوالدات لنازحي مخيم البارد في مخيم البداوي فيُقّدر ب�320 والدة، والوفيات 

ب�3.

 وتُلزم األونروا املرضى بإجراء العمليات في املستشفيات املتعاقدة معها )مستشفى الهالل األحمر الفلسطيني 
»صفد« ، مستشفى رحال، مستشفى الشمال،  أما مستشفى زغرتا فهي للحاالت احلرجة جداً(.
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يرى اله������الل األحم������ر الفلس������طيني أّن 
مستش������فى صفد، هو املستشفى الوحيد 
الذي يس������تطيع أن يصل إليه الالجئ في 
املخيم بحالة الط������وارئ، لكنه � بالتأكيد 
� غي������ر ق������ادر عل������ى اس������تقبال احلاالت 
مستش������فًى  يلزمها  الت������ي  املس������تعصية، 
تتواف������ر في������ه الطواقم الطبي������ة الالزمة 
واألجهزة احلديثة املتطورة إلسعاف مثل 

هذه احلاالت ومعاجلتها. 

إن األون������روا متعاق������دة م������ع املستش������فى 
اإلس������المي في طرابلس، وهو أقرب إلى 

املخيم من منطقة عكار. 

ليست كل االختصاصات الطبية في مستشفى صفد متوافرة نسبياً، إذ ال تزيد االختصاصات فيه على عشرة 
اختصاصات، حيث يضطر األهالي � في حالة الطوارئ � إلى استدعاء األطباء املختصني على  نفقتهم اخلاصة 

، وال دور لوكالة الغوث في تغطية تكاليف هذا االستدعاء.  

 وال بد من أن نذكر أن مؤسسة الشؤون االجتماعية ورعاية أسر الشهداء واجلرحى  تساعد في تغطية تكاليف 
الكشفيات والتصوير وغيرها في مستشفى صفد، لكن حلاملي بطاقة الشؤون فقط.

كذلك حتاول املستوصفات اخلاصة حل أزمة االختصاصيني بإحالة املرضى على أطباء كانت قد تعاقدت معهم  
في طرابلس، بكلفة رمزية ال تتجاوز مبلغ 15 ألف ل.ل.

وتكثر الصيدليات في مخيم البداوي لتتجاوز عش������ر صيدليات، والسبب يعود إلى أن الطبيب الفلسطيني غير 
قادر على العمل خارج املخيم، وغير قادر أيضاً على فتح عيادة دون صيدلية، بسبب تدني دخله الشهري. حتى 

إن بعض املمرضني ميتهنون الصيدلة.

كذلك ال س������يارة إس������عاف في عيادة األونروا للحاالت الطارئة التي تستدعي النقل السريع، ويقتصر األمر على 
إس������عاف مستش������فى الهالل. وتتطوع جمعية الكش������افة واملرشدات الفلس������طينية بنقل أي شخص عند احلاجة 

بسيارة اإلسعاف التي منحتها إياها دولة اإلمارات.

ويبق������ى الواقع الصحي في املخيم متدنياَ ج������داً، واألمر يعود إلى األزمة االقتصادية اخلانقة، ما يدفع بالبعض 
إل������ى حتّم������ل آالمهم والعّض على جراحهم، وعدم الذهاب إلى الطبيب. وال يخفى أنه ال يحق في لبنان لالجئني 
االس������تفادة من خدم������ات القطاع احلكومي، خالفاً ملا يناله الالجئ الفلس������طيني من حق������وق مدنية في األردن 

وسوريا.

بنظرة س������ريعة عل������ى الواقع الطبي في مخيم البداوي، نالحظ أنه يعان������ي صعوبات عدة، أهمها على اإلطالق 
ضع������ف اإلمكانات املادية، م������ا يؤثر على جودة املعدات واالختصاصات التي يحتاج إليها هذا القطاع. كذلك إن 

أحد أزقة مخيم البداوي )تصوير م. مصطفى(
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تقلي������ص األون������روا خلدماتها ميّثل عبئاَ على أهالي املخيم. فبعدما كانت األونروا تغطي 510 ليلة س������ريرية في 
مستش������فى الهالل، قلصتها إلى 500 ليلة س������ريرية ش������هرياً. كذلك إن تعاقد األونروا مع املستشفيات األخرى 
)رحال، الش������مال، املظلوم، اإلس������المي( ال يتعدى 450 ليلة سريرية. فإذا قمنا بتوزيع عدد األسّرة التي تغطيها 
األونروا للشمال فقط على أهالي مخيم البداوي الذي يبلغ عدد سكانه نحو 18 ألف نسمة )3575 عائلة(، فإن 
هذا العدد ال يكفي له فقط، فكيف إذا كان هذا العدد ملنطقة الش������مال كلها )مخيم البداوي، مخيم نهر البارد، 

منطقة طرابلس(. 

18	• ألف نسمة عدد السكان:        
8	• مراكز عدد املراكز:        

       •	2250 توزيع املرضى على املراكز )شهرياً(:       
% •	20 النسبة املئوية لألِسّرة )نحو 900 سرير في منطقة الشمال( )شهرياً(:  

يفتقر املخيم إلى العدد الكافي من األطباء. حيث يبلغ عددهم )23 طبيباً(، وهذا غير كاٍف بالنس������بة إلى عدد 
س������كانه البالغ )18 ألف نس������مة(، وإلى انتش������ار الكثير من األمراض نتيجة تردي األوضاع البيئية داخل املخيم، 
وخاص������ة لدى األطفال، مع األخذ باحلس������بان افتقار األطباء إلى اخلبرة الكافي������ة والتطوير الذاتي والدورات 

الالزمة لتطوير أدائهم، ما ينعكس سلباً على أهالي املخيم.

وبعيداً عن قفص االتهام، ال بد من وقفة إنس������انية بجانب هذا الطبيب املعدم اقتصادياً ومادياً لتدني مس������توى 
األجور واملداخيل � ما عدا من يعملون في األونروا- وذلك حتى يقوم بواجبه على أكمل وجه؛ إذ ال نستطيع أن 

نفصل بني احلالة املادية الصعبة للطبيب وأدائه. 

 وال ب������د لن������ا  كذلك من وقفة ثانية أمام قانون العمل اللبناني الذي مينع الطبيب الفلس������طيني من مزاولة مهنة 
الطب، ما يدفعه إلى ممارس������ة هذه املهنة اإلنس������انية داخ������ل حدود املخيم الذي ال تتعدى مس������احته كيلومتراً 

مربعاً.

 الواقع الصحي:
عيادة األونروا 1 .

. تأسست العيادة منذ  بدء خدمات األونروا في املخيم، ثم أعيد بناؤها من جديد في 1992	•
	•تقسم عيادة األونروا في مخيم البداوي إلى قسمني: قسم ملخيم البداوي، وقسم ملخيم نهر البارد.

ال������كادر الطبي في عيادة الب������داوي: طبيب صحة عامة و7}} ممرضني من ضمنه������م قابلتان، طبيب عيون، 
طبيب نسائي، طبيب قلب، طبيب أسنان، طبيب نفسي، فّنيا مختبر.

الكادر الطبي في عيادة البارد: طبيب صحة عامة و5}} ممرضني، من ضمنهم قابلة قانونية، طبيب أسنان،  
فّنيا مختبر.

أوقات الدوام: من االثنني إلى السبت )السبت: يوم طوارئ(، من الساعة  7:15 إلى الساعة 2:45	• ما بعد 
الظهر.

	•اخلدمات املقدمة من املعاينات الطبية: تقدمي الدواء املتيسر، وحتويل املرضى إلى املستشفيات: )الهالل، 
املظلوم، اإلسالمي، النيني(.
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	•يقدم املختبر عدداً من الفحوصات املخبرية، أما الفحوصات التي ال يقدمها فهي: فحوصات الكالس������يوم 
– احلديد – املغنيزيوم، الزرع، والفحوصات الكيميائية.

	•تكثر في مخيم البداوي األمراض املوس������مية. ففي الصيف مثاًل: تكثراألمراض اجللدية واإلس������هال، وفي 
الشتاء  تنتش������راألمراض الصدرية واألنفلونزا. وهناك عدد كبير من األمراض املزمنة،  كمرض السكري 

والضغط والقلب.
	•تق������دم العيادة عدداَ من األدوية، مثل أدوي������ة الصرع، املضادات احليوية، احل������رارة، ومضادات االلتهاب، 

الضغط والسكري، قطرات للعيون... إلخ، أما أدوية األمراض السرطانية فال تقدمها.
	• وبالنس������بة إلى مرضى نهر البارد، تش������تري األونروا األدوية غير املوجودة في صيدليتها لهم من صيدلية 
الري������ان في مخيم البداوي، وه������ذه األدوية متعلقة باألم������راض املزمنة، كاألعص������اب واالكتئاب والفصام 

واخلرف.

. 2 الهالل األحمر الفلسطيني ) صفد(
. تأسست جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في منطقة البداوي عام 1981	•

	•تُدَعم اجلمعية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية واالحتاد األوروبي.
يتألف الكادر الطبي ملستشفى صفد من 30	• طبيباً: أطباء صحة عامة، اختصاصيون، متعاقدون، متطوعون 

ومتدربون.

الكادر الطبي: 

العددالفرعالرقم
3نسائية وتوليد1
2العظمية2
3القلبية3
2أنف أذن حنجرة4
2جراحة عامة5
1أمراض صدرية 6
3أطفال7
10-12   صحة عامة 8
1أشعة 9
2مسالك بولية 10
1تصوير صوتي11

. أوقات الدوام الرسمي: من 8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر. أما قسم الطوارئ فيعمل 24/24	•
	•تقّدم اجلمعية جميع اخلدمات الصحية واالستش������فائية للفلس������طيني واللبناني، م������ا عدا عمليات القلب 

املفتوح والدماغ.
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	• أما العملي������ات التخصصية األخرى كالعيون وغيرها،  
فإن  اجلمعية  تس������تقبل املرضى في حال وجود طبيب 

متخصص.
 يبلغ عدد األس������ّرة في املستش������فى 32	• سريراً، موّزعة 

على النحو اآلتي:
3}} أسّرة في قسم العناية املركزة.

4}} أسّرة في قسم التوليد.
25}} سريراً في بقية األقسام.

تبلغ أعداد املرضى ش������هرياً لالستشفاء 400	• مريض، 
تغط������ي األونروا 500 ليلة س������ريرية في الش������هر. أما 
املعاينات فتتراوح ما ب������ني 50�80 معاينة يومياً، وعدد 

الوالدت ما بني 80-110 والدة شهرياً.
يعم������ل املختب������ر 24/24	• س������اعة، ويُج������ري كل أن������واع 
الفحوص������ات، م������ا ع������دا زرع األنس������جة وغي������ره من 

الفحوصات املتخصصة.
يُوّفر قسم األشعة كل أنواع التصوير إال scanner	•  والرنني املغناطيسي.

	•يقدم فرع العالج الفيزيائي الذي تأس������س بدعم من فريق سويدي خدمات فيزيائية ورياضية، تعتمد على 
اآلالت الكهربائي������ة في عالج املريض وإعادة تأهيله. وفي بعض ح������االت اإلعاقة يقوم املعالج مبعاجلتهم 

في البيت.
يبلغ عدد س������يارات اإلس������عاف 5 س������يارات: 3 للعمل اليومي و2	• حلاالت الطوارئ. و تقس������م على مخيمي 

البداوي والبارد: 2 في البداوي وواحدة في البارد بشكل دائم للطوارئ.
	• تتصف الس������يارات باجلهوزية الكامل������ة واملواصفات املطلوبة لنقل املرض������ى واحلاالت احلرجة، وفي كل  

إسعاف سائق وممرض.
	•تقوم اجلمعية بدورات تدريبية في مختلف املجاالت الطبية واإلدارية: كالدورات الطبية لألطباء واملمرضني 
واإلداريني. وتنظم دورات مع االحتاد األوروبي ومع بعض اجلمعيات العربية والدولية، مبعدل دورة تدريبية 

في الشهر.
تنسق األونروا دائماً مع اجلمعية بخصوص عدد األسّرة الشهرية، وعددها 510	• في احلد األقصى، وقد 
تقلص عددها حالياً إلى 500 س������رير، وكل ما ي������زداد على هذا املعدل يكون على نفقة اجلمعية اخلاصة، 

كما حدث خالل أزمة نهر البارد، بحيث وصل عدد األسّرة إلى 550 سريراً.
	•تقدم الصيدلية األدوية املتوافرة فيها للمرضى مجاناً.

	•يجري التحويل إلى مستش������فيات أخرى في احلاالت احلرجة بحس������ب تعليمات األونروا، أو بحسب رغبة 
األه������ل إذا كان الطبي������ب املتابع للحالة غير متعاقد مع الهالل. ويتحمل األهل في هذه احلالة املس������ؤولية 

التامة جتاه مريضهم مادياً ومعنوياً. والهالل ال يوّفر في هذه احلالة إال النقل باإلسعاف مجاناً.
تتوزع األقسام في الهالل على 4	• طبقات على النحو اآلتي:

الطبقة األرضية: غرفتا طوارئ، العيادات التخصصية، قسم االستعالمات، قسم األشعة واألشعة الصوتية،  {{
املختبر،غرفة سائقي اإلسعاف.

الطبقة األولى: اإلدارة، املالية، العالج الفيزيائي، املستودعات الطبية. {{

إحدى العيادات في مخيم البداوي )تصوير م. مصطفى(
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الطبق������ة الثانية: قس������م التولي������د، العمليات  {{
اجلراحية، قسم اإلنعاش.

الطبقة الثالثة: قسم األطفال، قسم الدخول،  {{
قسم اجلراحة العامة.

الطبقة الرابع������ة: مكتبة، قاع������ة اجتماعات،  {{
املطبخ والغسيل.

	•في بعض احلاالت احلرجة يُنَقل املريض إلى 
خارج املستش������فى، بس������بب عدم القدرة على 
التعامل مع حالته م������ن ناحية توافر املعدات، 

مثل: حاالت السرطان والقلب املفتوح.
	•ال تعاون بني الهالل واملؤسس������ات الطبية في 

املخيم لتطوير األداء، والهالل ال عالقة له باحتاد األطباء.

مستوصف الشفاء: 3 .
 . تأسس مستوصف الشفاء في 5/18/ 1978	•

	•يعتمد في ميزانيته على االكتفاء الذاتي.
يعمل فيه عامالن، ويبدأ دوامه من الساعة 8:30 صباحاً حتى 9	• لياًل.

	•يعتمد الكادر الطبي في املس������توصف على التعاقد مع األطباء، إما باملعاينات داخل املستوصف، وإما عبر 
حتويل املريض إلى عيادة الطبيب املختص بنصف القيمة.

	•يتوافر في املستوصف مختبر خاص، عيادة أسنان، تصوير صوتي وصيدلية )مجانية(. 
تتراوح قيمة املعاينات الطبية في املستوصف ما بني 5000 ل.ل و10000 ل.ل، واملختبر ما بني 3000	• ل.ل 

و44 ألف ل.ل. والتصوير اإليكوغرافي 25 ألف ل.ل مع معاينة الطبيب النسائي.
	•يتعاقد املستوصف مع مختبرات ومستشفيات خارجية لصور الرنني املغناطيسي بسعر خاص يتناسب مع 

األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها الالجئ في املخيم.
	•يعاني املس������توصف عدداً من املش������كالت، مثل توفير بعض األدوية )أدوية األعصاب، وبعض أدوية القلب 

والسكري، وأدوية األمراض اجللدية(.
	•يقدم املستوصف خدماته بشكل رمزي للمرضى.

مستوصف العناية الطبي:  4 .
تأسس مستوصف العناية في 2007/5/23	• خالل أزمة مخيم نهر البارد.

ومن الدعم الذاتي. يعتمد في ميزانيته على الدعم اخلارجي من “وقفية الغوث اإلسالمي” 	•
يعم������ل في������ه 3	• ممرضني وممرضة ومس������اعدتان. أم������ا املختبر، فتعمل في������ه طبيبة، باإلضاف������ة إلى فّنية 

مختبرومساعدة.
. يبلغ عدد األطباء املختصني 26 طبيباً. أما عدد أطباء الصحة واملمرضني واملختبر فيبلغون 14	•

	•يعتمد الكادر الطبي في املستوصف على التعاقد مع أطباء في مختلف االختصاصات، إما عبر املعاينات 
داخل املستوصف، وإما عبر حتويل املريض بنصف القيمة.

	•يتوافر في املستوصف مختبر، عيادة أسنان، تصوير إيكوغرافي، صيدلية )مجانية(.

 )تصوير م. مصطفى(
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	•تتراوح قيمة املعاينات الطبية في املس������توصف 
ما ب������ني 5000 ل.ل  للصح������ة العامة و10000 
ل.ل لالختصاصي������ني، واملختب������ر ما بني 3000 

ل.ل و70 ألف ل.ل.
	•يتعاقد املستوصف مع مختبرات ومستشفيات 
خارجي������ة لتصويرالرنني املغناطيس������ي بس������عر 
خاص يتناسب مع األوضاع االقتصادية الصعبة 

التي يعيشها الالجئ في املخيم.
	•يعاني املس������توصف عدداً من املش������كالت، مثل 
توفير بعض األدوية، كأدوية األعصاب، وبعض 
أدوي������ة القل������ب والس������كري، وأدوي������ة األمراض 

اجللدية.
	•يقدم املستوصف خدماته بشكل رمزي للمرضى.

يبدأ دوام املس������توصف في الش������تاء من 8 صباحاً إلى 8 مس������اًء. أما في الصيف، فمن 8 صباحاً إلى 10	• 
لياًل.

بيت أطفال الصمود 5 .
أ.مركز اإلرشاد النفسي

تأسس في شهر 12 من عام 2005	•
يعم������ل في������ه 3	• اختصاصّي������ني: اختصاصية نفس������ية، طبيبة عصبي������ة عقلية، اختصاصي������ة  نطق وعاملة 

اجتماعية.
	•دوام العمل: ثالثة أيام في األسبوع، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً.

املعاينة الشهرية شبه مجانية، وهي 3000	• ل.ل جلميع اجللسات.
يزور العيادة نحو 150	• حالة شهرياً.

	•يعمل مركز اإلرش������اد ش������هرياً في برنامج التوعية، بحيث ينفذ حملتي توعية شهرياَ، ويقوم املركز بالعمل 
مع املتطوعني  في املؤسس������ات والعامالت االجتماعيات  ومربيات األطفال واألساتذة في املدارس. ويقوم 

مجدداً بأنشطة استجمامية استرخائية للعاملني في املؤسسة للتخفيف من ضغوط العمل.
	•يح������ّول املرك������ز بعض احلاالت إل������ى املراكز املتخصصة كمراك������ز اإلعاقة وامل������دارس املتخصصة واملراكز 

املهنية.
	•ينّسق املركز مع اللجان الشعبية واألمنية ومؤسسات املجتمع احمللي ومع قصر العدل ومدارس األونروا.

	•يحافظ املركز على السرية التامة للمعاجَلني.

  .عيادة األسنان
. تأسست سنة 1995	•

	•يعمل في العيادة طبيب أسنان وممرضة.
دوام العيادة: من 8 صباحاً حتى1	• ظهراً.

إحدى املريضات في مخيم البداوي )تصوير م. مصطفى(
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	• يجري الكشف على رياض األطفال في املخيم وأبناء األسر مجاناً، ما عدا يومي اجلمعة واألحد.
 يزور العيادة شهرياً نحو 300	• مريض.

	•يُحيل بعض احلاالت على اختصاصيني في اجلراحة والتقومي.
	•معدات العيادة كافية.

	•تقوم العيادة بحملتي توعية شهرية.
	•يتغير دعم العيادة ما بني الفترة واألخرى، وحالياً يجري الدعم على نفقة إحدى اجلمعيات األملانية.

ج .عيادة الصحة اإلجنابية 
. تأسست في آذار 2006	•

يعمل فيها 5	• أشخاص: )طبيبة نسائية، طبيب مسالك بولية، اختصاصية صحية، عامالن اجتماعيان(.
دوام العيادة يومي: من 8 صباحاً حتى 4	• عصراً.
	•حُتيل العيادة بعض احلاالت على مركز اإلرشاد.

ميّول االحتاد األوروبي املشروع، وللمشروع 3 شركاء )RC	• اإليطالية، بيت أطفال الصمود، تنظيم األسرة 
اللبنانية(.

تستهدف العيادة األطفال والشباب من عمر 10 إلى 24	• سنة، وتقوم بحمالت توعية أسبوعية لهم.
يزور العيادة ش������هرياً نحو 120 حالة عند الطبيبة النس������ائية واالختصاصية الصحية، و130	• حالة شهرياً 

عند طبيب املسالك البولية.
	•تنسق العيادة مع مؤسسات املجتمع احمللي واألندية والكشافة واملدراس... إلخ.
	•العيادة مجانية، باإلضافة إلى توافر جهاز اإليكو وفحص احلمل وبعض األدوية.

	•هناك سرية تامة ما بني املريض والطبيب.

اجلمعية الوطنية للخدمات الطبية 6 .
تأسست سنة 1998 كمركز رعاية للطفل واألمومة، وبعد 3	• سنوات أُنشئ معهد التمريض. وبدأت العيادات 

في العمل عام 2006.
الدوام: من 8 صباحاً حتى 2	• ظهراَ.

	•االختصاصات: جراحة عامة، صحة عامة، طبيب أعصاب، طبيبة نسائية.
	• تتلقى اجلمعية الدعم من مؤسسات أوروبية.

. عدد املوظفني: 8	•
جرى افتتاح عيادة العالج الفيزيائي بعد أزمة نهر البارد، وتبلغ قيمة املعاجلة 7000	• ل.ل. 

	•في املس������توصف غرفة جراحة بس������يطة، أما باقي العيادات فمجهزة مبعدات بسيطة. كذلك يوجد جهاز 
للتصوير الصوتي )إيكو(.

	•املعاينة مجانية مع صرف األدوية املتوافرة.
	•جُتري العيادة العمليات الصغيرة.

يبلغ عدد املرضى نحو 500	• مريض شهري.
	•منذ أزمة نهر البارد تقوم اجلمعية بتوزيع حليب لألطفال.

مركز اجلليل التخصصي )الطبيب إبراهيم ياسني(  7 .
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، ويعتمد على الدعم الذاتي. تأسس سنة 2002	•
	•يتّكون املركز من األقسام اآلتية: عيادة أسنان، املختبر، العيادات التخصصية.

يعمل في املركز 3 موظفني و9	• اختصاصيني في: طب األطفال، القلب والشرايني، األمراض العصبية، أنف 
أذن حنجرة، جراحة عظم ومفاصل، جراحة عامة، أمراض عيون، أسنان، أمراض جلدية.

 يجري حتويل بعض احلاالت إلى اختصاصيني في طرابلس بسعر رمزي  يبلغ 15	• ألف ل.ل.
دوام املركز من الساعة 8 صباحاً إلى 8	• مساء.

	•يقدم املركز باإلضافة إلى املعاينات اليومية، اإلسعافات األولية والتحويالت إلى املستشفيات.
يزور املركز شهرياً نحو 2400 مريض، ويقدم املركز معاينات مجانية ل�80	• حالة.

	•املركز مجهز جتهيزاَجيداَ، من دون أن يبلغ املستوى املمتاز.

مركز فلسطني الطبي )الطبيب فتح الله الديب( 8 .
. تأسس في البارد سنة 1997، وفي البداوي 2007	•

	•يعتمد في ميزانيته على الدعم الذاتي.
. عدد املوظفني 4	•

	•تتوافر فيه االختصاصات اآلتية: طب أسنان، جراحة عامة، جهاز هضمي.
	• أما االختصاصات األخرى، فتتوافر عبر الطلب.

الدوام من الساعة 8 صباحاً إلى 6	• مساء.
	•في املركز مختبر، وهو مجهز جتهيزاَ كاماًل.
	•أما الصيدلية فينقصها الكثير من األدوية.

	•ويتوافر في املركز جهاز إيكو.
يزور املركز نحو 170	• مريضاً شهرياً.

	•يعاني املركز ضعفاً في اإلمكانات، ما يضطره إلى عدم استقبال احلاالت الطارئة.
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العيادات اخلاصة

املشاكل والصعوبات  والتجهيزات  أوقات
الدوام

 اجلهة
الداعمة

 عدد
العاملني تاريخ التأسيس اسم العيادة  الرقم

- عدم توافر جميع املعدات 
الطبية مثل: جهاز األشعة، جهاز 
قياس العصب، العدة اجلراحية. 
مالحظة: يُجري عمليات جراحية 

صغيرة لألسنان.

 10 صباحاً
- 5 مساًء ذاتي 2

1998 في البارد
 2008 في
البداوي

عيادة الطبيب 
أمني بهار
 )أسنان(

1

------  10 صباحاً-
5 مساًء ذاتي 1  2006  في

البداوي

عيادة الطبيب 
علي وهبي 

)أطفال(
2

العيادة مجهزة مبختبر دم، 
طوارئ، صيدلية، عالج فيزيائي، 
طب ورياضة،  scope،جهاز ترقق 

عظام.

 9 صباحاً-
5 مساًء ذاتي 3 1997

عيادة الطبيب 
محمود احلاج 

)عظمية(
3

ال يوجد مركز لتصوير بانوراما 
في املخيم.

 2 بعد الظهر
إلى 7 مساًء ذاتي 2 2001

عيادة الطبيب 
وسام أبو العينني 

)أسنان(
4

يتم حتويل حاالت كسور الفك 
ألنه ال يقدر على التعامل معها. 24/24 ذاتي 1 1985

الطبيب
 خالد زغموت 

)أسنان(
5

يعاني ضعفاً في الثقافة الصحية 
لدى املرضى، إذ إنهم يطلبون 

الشفاء السريع، غير مهتمني بأن 
الدواء يحتاج إلى وقت لسريان 

مفعوله.

 9 صباحاً-
10 مساًء ذاتي 1 1991

عيادة الطبيب 
محمود الصديق 

)صحة عامة(
6

أوبتيـــك الســـيد )لصاحبـــه علـــي الســـيد: اختصاصـــي فـــي قيـــاس البصـــر وصناعـــة األجهزة 
البصرية(

. تأسس في البارد سنة 2003 وفي البداوي 2007	•
	•يعمل فيه اثنان.

	•يعتمد في متويله على الدعم الذاتي، وأخذ هبة من األونروا، وال يزال يدفع أقساط األجهزة الطبية.
الدوام من الساعة 9 صباحاً إلى 7:30	• مساًء.
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الصيدليات 
في مخيم البداوي 11 صيدلية، أصحابها من مخيم البداوي ومن مخيم نهر البارد.

تعاني هذه الصيدليات جملة من املشاكل والصعوبات:
	•تراكم الديون.

	•نقص األدوية في املستودعات.
	•عدم توافر السيولة الالزمة ملستودعات األدوية.

	•صغر حجم املكان.
	•مكان الصيدلية غير مالئم لقربه من مكب النفايات )صيدلية واحدة(.

	•حركة العمل بطيئة بسبب األوضاع االقتصادية.

عدم توافر بعض األدوية بس������بب قطعها من الشركة، فالشركات الكبرى ال توصل األدوية إلى املخيم، ألنها تعّد 
الصيدليات فيه غير قانونية مثل بعض الشركات: )فتال، union، mersaco، ومافكو(، ما يدفع املرضى إلى أخذ 

األدوية من صيدليات في طرابلس بسعر أغلى.

مالحظة: جميع العاملني في الصيدليات في مخيم البداوي ليسوا من أصحا  االختصاص، فمعظمهم 
ممرضون.

معامل املياه املفلترة
	•مياه السعيد

	•مياه الهناء
	•مياه ياسمني

الواقع البيئي:
املياه 1 .

يبل������غ عدد محطات املي������اه في مخيم البداوي 7 محطات، يعمل منها 6 محطات، بينما الس������ابعة ال تعمل، فهي 
معطلة منذ سنوات عدة، ويعود السبب إلى أن البئر التي تُسَحب منها املياه قد جّفت.

أسماء محطات املياه
	•محطة التوزيع )قرب مركز توزيع اإلعاشة في السوق(، وهي غير صاحلة بسبب جفافها. 

( قرب مركز الشؤون االجتماعية. •	WAC( محطة
	•محطة املدارس.
	•محطة الصفدي.

	•محطة اليونيسف القدمية.
	•محطة أبو جميع.

	•محطة اليونيسف اجلديدة )بعهدة اللجنة الشعبية(.
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أما خّزان������ات املياه فيبلغ 
عدده������ا 5، يعم������ل منه������ا 2 

فقط:
1.   خـــزان الشـــؤون:	• 
إنش������اء  م������ع  أنش������ئ 

املخيم. 
. خـــزان اليونيســـف  •	2
القـــدمي: أنش������ئ م������ع 
املهجرين  حّي  إنش������اء 

سنة 83.
الثالثـــة  	• واخلزانـــات 
الباقيـــة موضوعة في 
التامة  اجلهوزية  حالة 
للتوزي������ع، حيث ُوصلت 
بالش������بكة  جميعه������ا 

اجلديدة.
تبقى املياه في خزان املدارس  ملدة 45 دقيقة، بينما تبقى في خزان اليونيسف ساعتني ونصف ساعة. وتعتمد 
ر  قدرة ضخ املياه في الشبكة على كمية املياه. فخزان اليونيسف مثاًل يضّخ 20 متراً مكعباً في الساعة، فيما يقدَّ

حجم استيعاب املياه ب�280م3. أما نسبة الكلور في املياه فهي ما بني 0.3-0.5 م3 ، وهي صاحلة للشرب.
تُش������رف األون������روا على محطات املي������اه، فتوزع العاملني ) 3( عل������ى دوامني: صباحي ومس������ائي. الصباحي من 
السادسة صباحاً حتى الثانية ظهراً، واملسائي من الثانية ظهراً حتى العاشرة والنصف لياًل. وتَُضخ املياه حسب 

برنامج محدد: )من 7 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 2 ظهراً إلى 8 لياًل(.
يقوم عاملو قسم الصحة مبتابعة أعطال املياه يومياً. وتَُعّد شبكة املياه في مخيم البداوي جديدة ؛ فقد أعادت 
 .)PVC- Pipes( بناءها شركة جينكو منذ أربع سنوات، حيث غّيرت قساطل املياه إلى نوعية عالية اجلودة، وهي
أما قساطل املياه في حّي املهجرين فيبلغ طولها )176م( في قطاع )D(، وهي قدمية وحتتاج إلى تغيير. وبسبب 
اهتراء هذه القساطل يخشى من تسرب مياه الصرف الصحي إليها، بالرغم من أن األونروا تفحص يومياً نسبة 
الكلور في املياه املوجودة في هذا احلي. وميكن مالحظة أي تس������رب من خالل وجود الكوليفورم الذي يخفض 

نسبة الكلور.
املش������اكل التي يواجهها قس������م املياه هي قلة عدد العمال فيه، إذ يعمل في هذا القسم 5 عمال: 3 مشغل مراقب 

.)s.l( 2و Planet mechanic

وبالرغم من وجود أربعة مصانع لتكرير املياه في مخيم البداوي ،إال أن نسبة الذين يشترون املياه املفلترة قليلة، 
وتقتصر على املؤسس������ات وأماكن العمل، ورمبا يعود الس������بب إلى نظافة املي������اه وجودتها؛فهي تخضع للفحص 
الشهري في مختبر مياه” املنار” في أبو سمراء، بحيث يتم أخذ أربع عينات شهريا للمختبر لتحليلها. كما يتم 

فحص نسبة الكلور املتبقية في املياه وأجهزة تعقيم املياه في كل محطة بشكل يومي.
حتتوي املياه على مادة الكلس الطبيعي، وهي غير خطيرة. 

)تصوير م. مصطفى(
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شبكات الصرف الصحي 2 .
تش������رف األونروا على ش������بكات الصرف الصحي في مخيم البداوي بدون معاونة أي جهة أخرى، بحيث  تقوم 

مبتابعة البنى التحتية للمجاري يومياً، وذلك من خالل العمال الذين يتوزعون لتأدية عملهم.

يبدأ الدوام في قس������م الصرف الصحي من الس������اعة السادس������ة والنصف صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، وقد 
مت تش������كيل جلن������ة طوارئ ما بعد الدوام الرس������مي في حال حدوث أي فيضان ف������ي املجاري أو قنوات الصرف 

الصحي.
يواجه قســـم الصرف الصحي مشـــاكل عدة، منها: انس������داد املجاري بسبب إلقاء مواد صلبة لعدم  توافر الوعي 
الصحي الالزم لدى الناس في املخيم. ومن املشاكل إلقاء املواد اإلسمنتية والبحص والرمل خالل بناء املنازل. 
كذلك إّن 30% من قنوات الصرف الشتوي غير قابلة للتسليك والتعزيل بسبب تعذر الوصول إليها؛ إذ إنها متر 
في القنوات، ومبنّي فوقها. وهي خط مقبرة الشهداء. ولتطوير الشبكة  يلزم جتديد اخلطوط غير الصاحلة، 

وإعادة تأهيل القنوات الشتوية.
ويُقَس������م العمل في الش������بكة إلى ثالثة أقس������ام، هي: الريغار )manhole(، وخطوط املج������اري )s.liner(، وغرف 

 .)inspections rooms( التفتيش بنهاية كل شبكة

النفايات 3 .
تش������رف األونروا على قس������م النفايات في مخيم البداوي على نحو رئيسي، بحيث يتوزع العاملون على األقسام 

اآلتية: 3 مصاطب، 4 آليات وكمبكتر مشترك بني البداوي والبارد.

يزود كل عامل ببزة للعمل ورفش ومكنسة وعربة. ويعمل في هذا القسم 18 عاماًل، يبدأ دوامهم منذ السادسة 
والنصف صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، فيما يبلغ عدد احلاويات سعة 1100 ليتر و1200 ليتر 38 حاوية، وهي 

من احلديد موزعة على قطاعات املخيم.

يبل������غ عدد اآلليات في قس������م النفايات 4، وهي جديدة أقدمها منذ ع������ام 2006	• واألحدث وصلت في عام 
.2009

( وهم بحاجة إلى تغييرها، أو توفير بديل لها. •	bobcat( تواجه قسم الصحة مشكلة الدواليب
	•يتع������اون قس������م النفايات مع مؤسس������ات املجتمع احمللي واللجنة الش������عبية في احل������االت العادية وحاالت 

الطوارئ.
	•ملخيم البداوي وضعه اخلاص بعد نزوح أهالي مخيم نهر البارد وازدياد الكثافة الس������كانية فيه، ما يسبب 

انتشار النفايات في الشوارع.
	•يتوزع العمال في قسم الصحة في مخيم البداوي على املياه، النفايات والصرف الصحي.

يقسم مخيم البداوي إلى 11 منطقة عمل. أما عدد العاملني فهو 18	• عاماًل:
عامالن في املياه. {{

11}} عاماًل في قسم الصرف الصحي.
4}} لآلليات.

{{1 compacter.
2}} لقنوات الصرف الشتوي.
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إعتصام لشاهد و قوى طالبية فلسطنية أمام األسكوا - وسط بيروت - مبناسبة يوم النكبة )تصوير فادي طه(
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البطاقة ال�سحية: خميم نهر البارد   ) 

مقدمة:
كان ثاني أكبر املخيمات الفلسطينية في لبنان بعد مخيم عني احللوة. يقع على بعد 15 كيلومتراً شمالّي مدينة 
طرابلس. أنش������ئ في عام 1949 على مساحة 198.13 دومناً. ش������رعت األونروا في تقدمي اخلدمات لالجئني 
عام 1950.  وأحلق العنف الفلسطيني - الفلسطيني أوائل الثمانينيات من القرن العشرين خسائر فادحة بهذا 
املخيم. تعرض املخيم على مدار أكثر من مئة يوم لقصف مس������تمر في صيف عام 2007، من اجليش اللبناني 
إلجبار جماعة تُطلق على نفس������ها اس������م »فتح اإلس������الم« كانت متحصنة داخل املخيم على االستسالم، وانتهت 
املعارك بني الطرفني إلى نزوح س������كان املخيم البالغ عددهم 35 ألف الجئ فلس������طيني وتدمير ما يصل نسبته 

إلى 80% من بنى املخيم التحتية ومنازله. 

مع بروز أزمة مخيم نهرالبارد أصبحت الظروف الصحية للمخيم أكثر بؤساً وصعوبة، مقارنة مع املخيمات 
األخرى. وباتت املعاناة مرّكبة. 

 )32( إعداد الباحثة امليدانية، سمية وهبي.

 )تصوير م. مصطفى(
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: 1 .“D” عيادة األونروا في منطقة العبدة، قطاع
قّسمت األونروا كادرها الطبي إلى قسمني، فأقامت فرعاً لها في منطقة العبدة )لكل قطاعات القسم الشمالي 

B، C، D، E(، أما العيادة الثانية، فهي في منطقة دبة الست.

، ويتألف  عيادة األونروا في منطقة العبدة: تأسس������ت هذه العيادة في العاشر من تشرين األول عام 2007أ.
الكادر الطبي الذي يعمل فيها من ثالثة أطباء: )طبيب صحة عامة وطبيب أس������نان وطبيب نس������ائي بدوام مرة 
في األس������بوع( وصيدلي وأربعة ممرضني وقابلة قانونية. ومنذ أشهر استحدثت األونروا قسماً للعالج النفسي، 
يداوم فيه طبيب أعصاب. تفتح العيادة أبوابها الستقبال احلاالت املذكورة آنفاً، طوال أيام األسبوع من االثنني 
إلى اجلمعة من الس������اعة 7.25 صباحاً إلى 14.45 ظهراً. أما يوم السبت فدوامها من الساعة الثامنة صباحاً 
حت������ى الثانية عش������رة ظهراً، وهو دوام مخصص للط������وارئ فقط. تعالج العيادة “كل األم������راض”، التي تختلف 
نس������بة انتش������ارها باختالف فصول الس������نة أو وفقها، فمثاًل: أمراض األنفلونزا هي األكثر انتشاراً في الشتاء، 
وأما األمراض اجللدية والتيفوئيد هي األكثر انتش������اراً في الصيف. وهناك إش������ارة هامة إلى ارتفاع اإلصابات 

باألمراض النفسية، وخصوصاً بعد احلرب.

عموماً، تتعاقد األونروا مع مستش������فى “الهالل” و”عكار” و”الشمال” لتحويل احلاالت التي ال تتمكن األونروا 
من توفير اخلدمات الكافية والالزمة لها، وأضيف إلى هذه املستش������فيات املستش������فى اإلس������المي ومستشفى 
املظلوم، والتحويل إليهما مقتصر على نازحي البارد فقط. وفي األوضاع الطارئة، يتوجه املريض مباش������رة إلى 
أي من هذه املستشفيات من دون اللجوء إلى إجراءات التحويل املعتادة. هذه العيادة املوجودة في منطقة العبدة 
قطاع D، ال حتتوي على مختبر، وبالتالي فإن املرضى يحضرون إليها ويقدمون عيناتهم املطلوبة للفحص، ومن 
ثم تؤخذ هذه العينات ليجري حتليلها في املختبر املوجود في قطاع “A” منطقة دبَّة الس������ت )القس������م اجلنوبي 

من املخيَّم(.

ل املرضى يومياً ما بني 150 – 200	• مريض.  يتراوح معدَّ
م مختلف أنواع األدوية املوصوفة للمرضى، واملعتمدة من ُمنّظمة  ا بالنسبة إلى الصيدليَّة، فاألونروا تقدِّ 	•أمَّ
������ة لنازحي البارد من طريق  ������ة. باإلضافة إلى توفير األون������روا مزيداً من األدوية الضروريَّ ح������ة العامليَّ الصِّ

اوي. يان” املوجودة في مخيَّم البدَّ تعاقدها مع صيدليَّة “الرَّ

أُنش������ئت هذه العيادة بدعم ومتوي������ل من احلكومة األميركية عام  ـــت:  . ة السِّ  عيـــادة األونروا في منطقة دبَّ
تة. توّفر هذه العيادة كل اخلدمات االستش������فائية لتنوُّع األقس������ام املوجودة فيها، وهي:  2008، وهي عّيادة مؤقَّ
قسم األسنان، قسم العيون، قسم األشعة، قسم املختبر، قسم الطوارئ، قسم الضغط والسكري، قسم الرعاية 
ب النفسي والصيدلية. يعمل في العيادة خمسة  باألمومة والطفولة، قسم القابلة القانونيَّة، إضافًة إلى قسم الطِّ
بع إلى الثالثة إال ربعاً ظهراً، وذلك كل أيام  ممرضني، يتناوبون على أوقات دوام العيادة من الساعة السابعة والرُّ
ل املرضى يومياً نحو 86  بت واألحد، فيوم السبت مخصص للطوارئ فقط. يبلغ معدَّ األسبوع ما عدا يومي السَّ
مريضاً ُجلُّهم من قطاع A، يعانون مختلف أنواع اإلصابات التي تزداد نس������بتها أو تقل بحس������ب فصول السنة. 
ففي الش������تاء، ترتفع اإلصابات مب������رض األنفلونزا، أما في الصيف فتكثر وتنتش������ر األمراض اجللديَّة، وكذلك 
اإلصابة مبرض التيفوئيد. وفي العموم تنتشر على نطاق واسع أمراض القلب والسكري والضغط والسرطان. 
أم������ا فيم������ا يتعلق بالتحويالت، فإن هذا الفرع من عيادة األونروا ال يختل������ف بتحويالته عن فرع العبدة، فيحوِّل 
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ار ومستشفى الشمال ومستشفى املظلوم  اوي، وإلى مستش������فى عكَّ أيضاً إلى مستش������فى الهالل األحمر في البدَّ
واملستشفى اإلسالمي.

قسم املختبر: 2 .
رع والفحوصات الكيميائية. أما  م قس������م املختبر مختلف الفحوصات إال فحوصات الكلس واملغنيزيوم، والزَّ يقدِّ

رع. ة لاللتهابات وأدوية الصَّ ري وقطرات العيون واألدوية املضادَّ الصيدليَّة فتوّفر أدوية الضغط والسكَّ

ة الهالل األحمر الفلسطيني: مستشفى صفد :  جمعيَّ 3 .
مراعاًة لظرف انقس������ام املخيَّم إلى شقني: ش������مالّي النَّهر وجنوبّيه، ونظراً القتصار الرابط بينهما داخل املخيَّم 
على جسر املشاة فقط، أقامت جمعيَّة الهالل عيادًة لها في كل قسم، وذلك لتسهيل وصول املرضى إلى مراكز 

االستشفاء لتلقي العالج الالَّزم.

رة” قطاع ”B“:أ. هي عيادة مرّكبة من بركسات حديديَّة، افتُتحت  عيادة الهالل األحمر في منطقة “احملمَّ
على أثر عودة

م م������ا توافر لديها من اخلدمات الصحيَّة، ومن  األهال������ي إل������ى األجزاء اجلديدة من مخيَّم نهر البارد وذلك لتقدِّ
وارئ. يعمل في هذه العيادة طبيبان يعمالن باملناوبة على الدوام لياًل ونهاراً  من أبرزها اإلسعافات األوليَّة والطَّ
)طوال أيام األس������بوع(. تتعاقد عيادة الهالل مع خمس������ة أطباء مختصني باملج������االت اآلتية: العظام واملفاصل، 

رايني، األنف واألذن واحلنجرة، إضافة إلى أمراض املسالك البولية واألمراض النسائية. القلب والشَّ

يعمل في هذه العيادة أربعة ممرِّضني. واجلميع يتعاونون في خدمة املرضى الذين تتراوح نس������بتهم ما بني 80 
ة للمرضى، وتفتقر إلى األقس������ام االستشفائيَّة  إلى 120 مريضاً يومياً، وألن عيادة الهالل ال حتتوي على أس������رَّ
اوي، ال������ذي تتوافر فيه تقريباً كل  األخ������رى، فإنه������ا تقوم بتحويل املرضى إلى مستش������فى الهالل في مخيَّم البدَّ
بو والتحس������س املزمن،  ري، إضافًة إلى الرَّ االختصاصات الطبيَّة )كاألمراض الباطنية وأمراض القلب والس������كَّ
والتصويرالش������عاعي، وغيرها...(، أو تقوم بتحويل املرضى إلى مستش������فى عكار أو مستش������فى املظلوم، وهما 
م املختبر  املستش������فيان اللذان تتعاقد معها األونروا. متتلك هذه العيادة قسماً للمختبر وقسماً للصيدليَّة. ويقدِّ
ا الصيدليِّة، فتحتوي على جميع أنواع األدوية التي توّفرها جمعيَّة الهالل  خدماته مجاناً خالل دوامه اليومي. أمَّ

األحمر.

ت”، قطاع ”A“: . يعمل في هذه العيادة ثالثة أطباء وممرِّضان  ة السِّ عيادة الهالل األحمر في منطقة “دبَّ
وام املسائي، فموضوعه ال  يداومون بالتناوب من الساعة الثامنة صباحاً حتَّى الثانية ظهراً. أما بالنسبة إلى الدَّ
ليَّة، وما يتوافر لديه من  راسة. تقتصر خدمات هذا الفرع على املعاجلة باإلسعافات األوَّ يزال قيد البحث والدِّ
ة  وال يوجد في هذا الفرع مختبر، وال حتَّى أس������رَّ أدوية وأمصال وغيارات وأدوية عاديَّة وأدوية لألطفال... 

للمرضى، لذلك يجري حتويل املرضى إلى املستشفيات التي يتعاقد الهالل معها )املذكورة سابقاً(.

على صعيد األنشطة التوعويَّة، تتشارك جمعيَّة الهالل مع مؤسسة النَّجدة االجتماعيَّة للقيام بحمالت التوعية 
������ة لألمهات احلوامل، وتزود األطف������ال ببعض احلاجات الصحيَّة الضروريَّة، بالرغم من تواضع خدمات  الصحيَّ
مه  جمعيَّة الهالل األحمر في قطاع ”A“ في منطقة دبَّة الس������ت، إالَّ أن نس������بة املستفيدين من العالج الذي تقدِّ

تصل إلى 375 مستفيداً من مرضى هذه املنطقة.

البطاقات ال�سحية - خميم نهر البارد
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بالنس������بة إلى س������يارات اإلس������عاف، فإن جمعية الهالل حالياً هي الوحيدة التي متتلك س������يارتي إس������عاف لنقل 
املرض������ى واحلاالت الطارئ������ة املوجودة في املخيم إلى خارجه، ولكن هذه ال حتل أزمة انقس������ام املخيَّم وانقطاع 
املواصالت من داخله بني اجلزءين الش������مالي واجلنوبي لنهر البارد. فبسبب احلواجز ومنع الدولة وضع جسر 
رت إحدى احلاالت الطارئة عن الوصول إلى املستش������فى بأقصر وقت ممكن،  لعبور الس������يارات فوق النهر، تأخَّ

ما أدى إلى وفاة املريض على الفور.

في مخيَّم نهر البارد خمسة مستوصفات طبيَّة، هي: ة: . 4 املستوصفات اخلاصَّ
ة: ة االجتماعيَّ فاء الطبيَّ ة الشِّ أ.مستوصف جمعيَّ

تأسس هذا املستوصف عام 1978 بدعٍم من مؤسسات دوليَّة “صديقة”. تتوافر في املركز كل االختصاصات، 
ة، أمراض باطنيَّة، أمراض جلديَّة، أطفال، أعصاب، عظام ومفاصل، قلب وشرايني، مسالك بوليَّة،  )صحة عامَّ
وأمراض نس������ائية...(. يداوم في جمعية الشفاء على مدار أربع وعش������رين ساعة طبيبان وممرِّضان وممرِّضة 

وام/املناوبة األسبوعي. وفق جدول الدَّ

ت  مت جمعيَّة الشفاء الطبيَّة خدماتها مجاناً، لكن مع مرور الوقت اضطرَّ مع بداية معاودة عملها في املخيَّم، قدَّ
لتحديد قيمة رمزيَّة للمعاينة لتيس������ير استمرارية العمل فيها. ويش������تمل املستوصف على صيدلية، حيث تعمل 
يومياً ويداوم فيها أحد أعضاء الكادر الطبي جلمعية الش������فاء بحس������ب جدول املناوبة. تتلقى “الش������فاء” دعماً 
عاية الصحيَّة وجمعية النداء اإلنساني اللتني تزودانها األدوية والعيِّنات املجانية كل ثالثة أشهر.  من جمعية الرِّ
وحتتوي جمعية الش������فاء الطبيَّة على قس������م للمختبر، وهذا القس������م تأس������س أيضاً عام 1978، حيث يُجري كل 

ف واحد يلتزم بدوام يومي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً. التحاليل الطبيَّة، ويعمل فيه موظَّ

ي: بِّ  . مستوصف األقصى الطِّ
ر بالكامل أثناء احلرب على البارد، لكن أُعيد افتتاحه وجتديده عام 2008  أنش������ئ املس������توصف عام 1996، وُدمِّ
كتور عمر  ة”، بتمويل وجهد ش������خصي من الدُّ خارج حدود املخيَّم بالقرب من أحد مداخله عند “حاجز احملمرَّ
ة د. عمر كنعان وزوجته  حة العامَّ كنعان. يتألف كادر املس������توصف من س������بعة عاملني صحيني، هم: طبيب الصِّ
م املستوصف خدماته كل أيام األسبوع،  القابلة القانونيَّة وممرضان اثنان، إضافًة إلى طبيبني اختصاصيني. يقدِّ
ة، أطفال،  على مدار أربع وعش������رين ساعة، وتتوافر فيه مختلف أنواع االختصاصات: صحة عامة، جراحة عامَّ
م، طبيب عيون،  األنف واألذن واحلنجرة، األمراض اجللديَّة،  جراحة وأعصاب، أمراض سرطانيَّة، أمراض الدَّ
القلب والشرايني، األمراض الباطنيَّة )اجلهاز الهضمي(، الغدد والسكري،  املسالك البولية، األمراض النسائية 
والتوليد...(. ملس������توصف األقصى الطبي صيدليَّة، يعمل فيها أحد الكوادر وفق جدول املناوبة اليومي. تتوافر 
������ة األقصى مختلف أنواع األدوية التي تتوافر لديها من خالل صداقتها مع ش������ركات توزيع األدوية،  ف������ي صيدليَّ

م إليها من عروض لتُحَسم على مبيعاتها من األدوية. فتستفيد الصيدليَّة مما يُقدَّ

ي: بِّ ج. مستوصف األمل الطِّ
تأّس������س املس������توصف في آذار/ مارس 2006، وأُعيد افتتاحه بعد عودة األهالي إلى القسم اجلديد من املخيم 
بداية عام 2008. يوّفر مس������توصف األمل الطبي االستش������فاء في مختلف املجاالت: األطفال، الصحة العامة، 
������ة، األعصاب، العظام  الغدد والس������كري، الكلى واملس������الك البوليَّة، األن������ف واألذن واحلنجرة، األمراض اجللديَّ
واملفاصل، واألمراض النسائيَّة... أبواب املستوصف مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، ويعمل في 

ة وممرِّضني، باإلضافة إلى املمرِّضة وفنِّي املختبر. هذا املستوصف كادر مؤلف من طبيب صحة عامَّ
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د.صيدلية األمل:
دة من األدوية التي توصف للمرضى  تأسس������ت في أواخر 2006، بتمويل ذاتي. تتوافر في الصيدلية أنواع متعدِّ
في املخيَّم، ويداوم فيها موظف واحد. جُتري الصيدليَّة حس������ومات على مبيعاتها من األدوية بحسب ما تكسبه 
مة لها من مراكز توزيع األدوية، فتتراوح نس������بة احلس������ومات بني 15 و20% من س������عر األدوية  من العروض املقدَّ

التي تبيعها. 

ا مختبر األمل التابع أيضاً ملركز األمل الطبي، فقد افتُتح أواخر عام 2006 بتمويل شخصي، يداوم فيه “فني  أمَّ
مختبر” طوال أيام األس������بوع )من االثنني إلى الس������بت(، وأيام األحد إذا دعت الضرورة إلى ذلك. يفتقر املختبر 
-Counter - (HCT) Ce رع مع موادها.  إل������ى أجهزة لفح������ص الروماتيزم والتهاب املفاصل، وأجهزة حاضنة للزَّ

trifuge. ويح������ّول املختبر بعض احلاالت إلى مراك������ز أو مختبرات أخرى مع حرصه على مراعاة القيمة املاديَّة. 
م للمؤسسات الصحية س������ابقاً، فإنه تقلَّص كثيراً بسبب انتهاء فترة حالة الطوارئ،  وبالنس������بة إلى الدعم املقدَّ
ه املرضى نحو املستوصفات املدعومة من املؤسسات األوروبية، لذلك يتراجع مردود املركز املادي،  وبالتالي يتوجَّ

ما يؤثر سلباً على استمرارية العمل فيه.

املختبرات: 5 .
باإلضاف������ة إلى املختبرات التي أس������لفنا ذكرها، وجميعها تقع ضمن نطاق املؤسس������ة الطبية التي تنتمي إليها، 

أُعيد

يان” مبعزل عن املركز الطبي الذي كان ينتمي إليه. فمختبر الريان هو القسم الوحيد الذي  افتتاح مختبر “الرَّ
يعمل من بني جميع أقسام مركز فلسطني الطبي.

يان عام 1994 بتمويٍل ش������خصي. يعمل فيه حالياً ثالثة موظفني، وفق دوامه الرس������مي من  تأس������س مختبر الرَّ
الس������اعة السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، لكن طاقمه يبقى على استعداد في حال وجود 
م، إضافة  أي ط������ارئ أيان كان الوقت. جترى في مختبر الريان بعض أنواع الفحوصات املخبريَّة من حتاليل الدَّ
واج. ويعمل مختبر الريَّان أيضاً على توفير وحدات دم للمصابني. لكن تنقص املختبر بعض  إل������ى فحوصات الزَّ
رة مثل: جهاز الهورمونات وجهاز الدم CBC أو أوتوماتيك ومواد مخبريَّة وكيميائية،  األجهزة املخبريَّة املتط������وَّ

لذلك يقوم بتحويل قسم من مرضاه )بنسبة 40% منهم( إلى مختبرات أخرى.

ة:. 6 العيادات اخلاصَّ
كتور أنور هي إحدى عيادات األس������نان املوج������ودة في املخيَّم منذ  الـــح:أ. عيادة الدَّ عيـــادة الدكتـــور أنـــور الصَّ
عام 1993. أعاد افتتاحها على حس������ابه اخلاص بعد عودة األهالي إلى املخيَّم اجلديد. يداوم د. أنور الصالح 
ل مرضاه يومياً هو خمس������ة مرضى فقط.  في عيادته من الس������اعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مس������اًء، ومعدَّ
ة باألس������نان، لكن تنقص العيادة  يحاول الدكتور أنور تقدمي خدماته مبا يتوافر لديه من األدوات الطبيَّة اخلاصَّ

دة لتفي بغرض تطويرها وحتسينها فعاًل. مستلزمات وأجهزة متعدِّ

، يداوم فيها الطبيب  عيادة الدكتور وســـيم طه: تأسس������ت عيادته عام 2009، وهي أيضاً عيادة “أس������نان” .
نفس������ه ويعاين مرضاه مبا يتوافر لديه من أدوات طبيَّة متواضعة، حيث أُعيد افتتاحها بعد عودة املهجرين إلى 

مخيم نهر البارد.
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عيـــادة الدكتـــور ثائر طه: هي عي������ادة متخصصة بعالج “األنف واألذن واحلنجرة”، تأسس������ت عام 2003ج. 
بتمويل ومجهود ش������خصي من الطبيب نفس������ه. يداوم الدكتور ثائر وموظف الس������كرتيريا يومياً من بعد الساعة 
الثالثة ظهراً حتى املساء. تنقص العيادة العديد من املستلزمات الطبيَّة الضرورية لهذا اإلختصاص: مثل جهاز 
ة كّي لألنف، ومالقط. ة صغيرة لغسيل األذن، عدَّ تخطيط السمع،  جهاز تعقيم، جهاز شفاط )Suction(، عدَّ

، ي������رى أّن عيادته عيادة  عيـــادة الدكتـــور فـــادي عبـــد املعطي: هو أيض������اً اختصاصي “أنف، أذن، حنجرة”د.
ش������كليَّة، افتتحها عام 2008 مبجهوده اخلاص. يداوم الدكتور عبد املعطي في عيادته يومياً من الساعة الثالثة 
بعد الظهر إلى الثامنة مس������اًء. وال تزال تنقص عيادته املس������تلزمات الطبيَّة اآلتية: جهاز تخطيط س������مع، جهاز 

ة جراحة كاملة... للتعقيم وعدَّ

ة عامة، أمراض داخليَّة وأطفال، أنشئت عام 2002هـ .  عيادة الدكتور حســـام ســـميح غنيم: هي عيادة صحَّ
بتمويل ذاتي من حس������اب الدكتور نفس������ه. يداوم الطبيب حسام وزوجته في العيادة من الساعة الثالثة والنصف 
-Out scope Neb ة: ميزان لألطفال، جهاز فحص األذن  بعد الظهر حتى املساء. تنقص العيادة أدوات طبيَّة عدَّ

ة تقطيب، ميزان حرارة خاص )رقمي باألذن(... بو واحلساسيَّة،عدَّ laizer لألطفال للكشف عن مشاكل الرَّ

ام:و . هي العيادة الوحيدة املخّصصة لعالج األطفال في املخيَّم. تأسس������ت بدايًة  عيادة الدكتور إبراهيم عزَّ
عام 1998 بتمويل ش������خصي. أعاد د. عزام افتتاحها عام 2008، ليعمل فيها يومياً من الس������اعة 12 ظهراً حتى 

ات الطبيَّة الضروريَّة، كجهاز شفط معقم وطاولة وعدة غيار. املساء. العيادة غير مجّهزة بكل املعدَّ

عيادة الدكتور أمني بهار: هي عيادة أسنان افتُتحت عام 2009ز . على أطراف مخيم نهر البارد.

الصيدليات: في املخيم عشر صيدليات. 7 .
لدى مختلف املرافق الصحيَّة املتمثلة بالعيادات الطبيَّة، املختبرات والصيدليات هموم مشتركة، أبرزها:

������ة، فجميع م������ن كانوا  املش������اكل املاديَّ
������م،  ميتلك������ون عي������ادات داخ������ل املخيَّ
تعرضت عياداتهم للسرقة أو احلرق 
مار الشامل، وبالتالي تكبَّد  أو حتَّى الدَّ
������ة. وال يزالون  أصحابها خس������ائر جمَّ
حتى الي������وم يدفع������ون ثمنه������ا غالياً، 
املشاكل املاديَّة من أكثر نتائج احلرب 
س������بقها  الذي  االقتصادي  واحلصار 
وتبعه������ا. ففي اآلون������ة األخيرة، وقبل 
������م، وصلت أعداد  احل������رب على املخيَّ
العيادات واملس������توصفات الطبيَّة إلى 
أكث������ر من عش������رين، وجميعه������ا كانت 
تعالج املرضى من أهل املخيَّم واجلوار 
اللبناني، م������ا أدى إلى ازدهارها. وما 

إحدى عائالت مخيم نهر البارد )تصوير عبد احلليم شهابي(
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ز ذلك وجود كل أنواع املعدات وأحدثها، إضافة إلى األدوية املتنوِّعة. عزَّ

بن������اًء عل������ى ذلك، إن احلصار االقتصادي حال دون التواصل املعهود مع اجلوار اللبناني. وحتى الش������ركات التي 
توزِّع األدوية لم تعد تدخل إلى املخيم، فصار على أصحاب الصيدليات الذهاب بأنفسهم إليها، ليتحملوا مزيداً 
م������ن التكالي������ف، تكاليف النقل، وفوق كل ذلك ما تكابده حركة املرور من املخيم وإليه من تضييق وخناق، فتتأثر 
بالتالي احلركة التجارية، وتتراجع القدرة الش������رائية عند أبناء البارد، فينصرفون عن ش������راء الدواء ويحاولون 
توفي������ره من خالل املؤسس������ات االجتماعية والعيِّنات املجانيَّة، أو يفضل������ون املعاينة “املجانية” في األونروا، وإن 
بت نقصاً كبيراً  كانت ال تفي بالعالج الالزم واملطلوب، هذه األزمة املاديَّة التي تعانيها كل قطاعات املخيَّم  س������بَّ

في املستلزمات الطبيَّة املختلفة عند جميع العيادات واملستوصفات، وحتى الصيدليات.

إن احلص������ار االقتص������ادي أدى إلى تراجع احلرك������ة التجاريَّة في املخيَّم، وبالتالي إل������ى انخفاض املردود املادي 
راس������ة على ضرورة إزالة احلواجز وإلغاء سياسة التصاريح، والتعويض  ألهله، لذلك، أجمع كل من ش������ملتهم الدِّ
عم الالزم للجمعيات الطبيَّة وإمدادها باألجهزة واملعدات احلديثة واملتطوِّرة  عل������ى التجار واألهالي، وتقدمي الدَّ
مة ألهالي املخيَّم: اخلدمات  لرفع مس������توى اخلدمات الصحيَّة في املخيَّم، ومن جمل������ة اخلدمات الصحيَّة املقدَّ
واملش������اريع التنموية التي تتناول العمل على تنمية البنية النفس������ية. هذه املشاريع تقوم بها شبكة من املؤسسات 
األهلية واملدنية بدعم من االحتاد األوروبي، وبتعاون مباش������ر من األونروا ومؤسس������ات دوليَّة ولبنانية، أبرزها: 
جمعية تنظيم األس������رة في لبنان، وقد نش������طت بعض املؤسسات، وعلى رأسها مؤسس������ة بيت أطفال الصمود، 
جمعية النجدة االجتماعيَّة، مؤسس������ة نبع Save Children وغيرها، نش������طت بعد احلرب ليشهد املخيم حضوراً 
ملحوظاً للعيادات النفسية )حتت اسم التدعيم النفسي( أو )Save Children( أو حتَّى مراكز الصحة اإلجنابية 
وغيرها من املشاريع الترفيهيَّة واألنشطة التي تصبُّ في الهدف ذاته الذي هو بعنوان: ”من أجل صحٍة أفضل 

للشباب الفلسطيني”.

امليــــاه. 8
يحتوي املخيَّم عل������ى 12 بئراً، تعطلت 
د  غالبيتها بس������بب احلرب. وحالياً يزوَّ
������م من خ������الل أربع منه������ا بقيت  املخيَّ
صاحل������ة للعمل، ومنها: بئر جنني التي 
ت������زود خزانني س������عة الواح������د منهما 
60م3 ويوزع املاء ألجزاء من قطاعات 
ان ”صامد” فسعته  D وC وB، أما خزَّ
 .Cو Dو E 853م3 ويغ������ذي قطاع������ات
د باملاء من البئر  وخزان ”عمواس” يزوَّ
الرقم 10 ويغذي منطقة قطاعي ’B و

B، وأما قط������اع ”A” فيتم ضخ املياه 
إليه من البئر الرقم 6. متكث املياه في 
اخلزانات مدة س������اعة تقريباً، وتضخ 
خزانات املاء في مخيم نهر البارد )تصوير م. مصطفى(للمسافات البعيدة. فاملنطقة العقاريَّة 
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اناً س������عة الواحد منه������ا 2000 ليتر، وأما منطقة عقار رقم 385 ففيها  الرقم prefab 647 يوجد داخلها 82 خزَّ
6 خزانات س������عة الواحد منها 6000 ليتر. أما املنطقة الوس������طى ففيها ثالثة خزانات تضخ إليها كمّية 853م3 

بالساعة.

ومن أجل احلفاظ على سالمة أهل املخيَّم، تقوم األونروا بتعقيم دائم للمياه بإضافة مادة الكلور، بنسبة بني 0،3 
← 0،5، وتعمد كذلك إلى فحص دوري للمياه ش������هرياً في مختبرات طرابلس، بعد احلرب، أُعيد متديد ش������بكة 
 A :وليَّة للصليب األحم������ر التي تكفلت بإيصال املياه إلى كل القطاعات املي������اه وتأهيلها من (ICRC). اللجنة الدَّ
B، C، D، E من خالل متديدها للقس������اطل البالستيكيَّة املتوافرة بقطر 5، 4، 3 في جميع القطاعات املذكورة، 
ة من قبل األونروا، وتش������اركها في ذلك مؤسس������ة  وبالتالي فإن عمليَّة توصيل املياه وصيانة متديداتها مس������تمرَّ

PARD واإلغاثة اإلسالميَّة.

د بها منازلهم في الش������رب، لذلك حترص األونروا على  يلجأ معظم أهالي املخيم إلى اس������تخدام املياه التي تزوَّ
وري للمياه. وفوق ذلك، ومبا أن املياه في لبنان حتتوي  تأكيد صالحية املياه للشرب، من طريق إجراء الفحص الدَّ
ف في عمليَّة Fleshing لآلبار كلها ش������هرياً، وتُفَحص على التوالي  على نس������بة عالية من الكلس، فإّن املياه تُنَظَّ

ف������ي مختب������رات طرابل������س، إضافًة 
إلى إخض������اع مياه ه������ذه اآلبار في 
كل القطاع������ات يومي������اً لفح������ص ال� 
Clow. ينقس������م دوام العاملني في 
محطات املياه إلى قس������مني بحسب 
نظام Shift، من الس������اعة 6 صباحاً 
حت������ى الثاني������ة بع������د الظه������ر، ومن 
الس������اعة الثاني������ة بع������د الظهر حتى 
الثامنة مس������اًء. ومن أبرز املش������اكل 
الت������ي يواجهونها ه������ي عملية تأمني 
املتعاقدي������ن للقيام مبختل������ف املهام 
)التمدي������دات وغيره������ا(، باإلضافة 

إلى توفير قطع اإلكسسوار.

حي شبكات الصرف الصِّ 9 .
تُش������رف األونروا على ش������بكات الصرف الصحي في املخيم حتت إشراف السيِّد صالح سليمان، ومبا أن جميع 
متدي������دات الص������رف الصحي تضررت بفعل احل������رب، كان ال بد لألن������روا من أن تعمل عل������ى تأهيلها وصيانة 
ال، ويداومون فيها من الس������اعة السادس������ة والّنصف صباحاً حتى  متديداتها. يعمل في هذا القس������م ثمانية عمَّ
ده احلاالت الطارئة(. أبرز املشاكل التي تواجه هذا القسم هي:  الثانية بعد الظهر. )إضافة إلى دوام آخر حتدِّ
عمليات الصيانة الدائمة بس������بب رداءة اخلطوط اجلديدة، التمدي������دات اجلديدة، وغياب الرقابة الالزمة على 
ر هذه التمديدات  أعمال املتعّهد، ونوعية القساطل التي يوّفرها قسم الهندسة، األمر الذي يؤدِّي إلى تلف وتكسُّ

”القساطل”، وتسرُّب مياه الصرف الصحي إلى املياه اجلوفيَّة وتلويثها أكثر.

خزان ماء مدمر داخل مخيم نهر البارد )تصوير م. مصطفى(
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مناذج حالت اإن�سانية

النفايـات 10 .
تُش������رف األونروا على قس������م النفايات في املخيم، ويجري تنظيف طرقات املخيَّم دورياً. وميتلك هذا القس������م 
سيارتني لنقل النفايات، من كل القطاعات املوجودة في املخيَّم. يعمل في هذا القسم ثمانية عشر عاماًل، يلتزم 
جميعهم بدوام من السادسة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً. ينّسق قسم الصحة في موضوع النفايات مع 
اإلغاثة اإلس������الميَّة، وثمة مشكلة في عدم توافر مكان مخصص لتجميع النفايات، كما كان الوضع قبل احلرب 
على املخيَّم، وقد أفادتنا مصادر من اإلغاثة، بأنه جتري حالياً دراسة مشروع إزالة نفايات املخيَّم بالتَّعاون مع 
البلديَّة، ألن األونروا س������تُنهي، أو هي على وش������ك انهاء كل خدماتها في املخيَّم، ما س������يترتب على األهالي دفع 
رسوم شهريَّة للشركة التي ستعمل في املخيَّم من طريق البلديات التي تتبعها أقسامه اجلديدة )كبلديَّة العبدة، 
رة وبلديَّة بحنني(. وفي ذلك إشارة إلى التمهيد لقضية توطني أهالي املخيَّم وإخضاع املخيَّم لنظام  وبلديَّة احملمَّ

البلديات كبقية املناطق اللبنانيَّة.

ي« رف الصحِّ »شبكات الصَّ 11 .
حي  رف الصِّ اخلطوط الرئيسيَّة لشبكات الصَّ
ا اخلطوط الفرعيَّة فهي  هي من الباطون، أمَّ
قس������اطل من البالس������تيك املقّوى. ومن أبرز 
املش������اكل التي واجهتها عملي������ات اإلغاثة في 
حي ”الفرعية”  متديد ش������بكات الصرف الصِّ
هي عدم وجود أغطي������ة للريغارات، وانغالق 
املصّب البحري، إضافًة إلى وجود الترسبات 
داخل القس������اطل بفعل تراكم األوس������اخ فيها. 
وبالتالي فإن احلل يكمن في توفير الكش������ف 

الدائم وإيجاد أغطية للريغارات.

وتوض������ح اإلغاثة أنه ال توج������د مخاطر تلوث 
ب������ارزة، ألنَّ الش������بكة حت������ت األرض، وعملية 

ة، والعالج بالكلور متوافر على نحو دوري ومستمر. الكشف عن املياه اجلوفية )اآلبار( مستمرَّ

م: ة في املخيَّ حيَّ أحدث املراكز الصِّ 12 .
. التقينا ال�  ة: اس������تُحدث هذا املركز بعد عودة األهالي إلي������ه، وافتُتح صيف 2008أ. مركـــز الصحـــة اإلجنابيَّ

Administrator هناء شرف، التي أفادتنا باملعلومات اآلتية:

•املركز تابع ملؤسسة بريطانيَّة بتمويل إيرلندي. 	

	•هدفه  رعاية األمومة والطفولة، واملستفيدات من هذا املشروع هّن كافة األمهات واحلوامل واألطفال 
الصغار املوجودين داخل نطاق املخيَّم من دون استثناء )لبنانيات أو فلسطينيات(.

	•يعم������ل في املرك������ز ثالث قابالت قانونيات ج������رى تدريبهن في األونروا للقيام بهذا املش������روع، إضافة إلى 
ممرِّضتني.

إحدى أزقة مخيم نهر البارد - البيوت اجلاهزة )تصوير م. مصطفى(

البطاقات ال�سحية - خميم نهر البارد
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	•يداوم املركز يومياً من الساعة الثامنة 
صباحاً و حت������ى الثالثة ظهراً، وجُتري 
العامالت فيه زي������اراٍت ملنازل األمهات 

احلوامل واملُنِجبات اجلدد.

������ة  الصحيَّ عاي������ة  الرِّ الفري������ق  م  	•يق������دِّ
لألم ط������وال فت������رة احلم������ل، ويزوِّدها 
باإلرش������ادات والنصائح الالزمة. وبعد 
الوالدة، تشمل خدمات الفريق الرعاية 
������ة للطفل حتى بلوغه الس������نة،  الصحيَّ
فيقم������ن بفحص������ه دوري������اً واالطمئنان 
إلى وزن������ه وصحته. وف������ي حال وجود 
أي ع������ارض أو خلل، يُحال الطفل على 

طبي������ب األطفال املتعاقد مع املركز، وهو الدكتور أحمد مل������ص )متخرج في اجلامعة األميركية(، وهو من 
منطقة املنية.

هذا باإلضافة إلى وجود تنس������يق بني املركز واألونروا، فإن هذه األخيرة حُتيل بعض احلاالت املس������تعصية على 
املركز ملعاجلتها عند الدكتور أحمد ملص، وهناك قسم آخر سيبدأ تنفيذه بحلول نيسان املقبل. تنحصر مهمات 
هذا القسم باجلوانب االجتماعية والنفسية عند األمهات واحلوامل، وحتى األطفال، وستَُقّدم كل أشكال الدعم 
املادي والنفس������ي، كالقيام بحمالت التوعية التربوية والنظافة واالستش������ارة النَّفسيَّة، وسيكون هناك فرق عمل 
مش������تركة بني مركز الصحة اإلجنابيَّة واألونروا واحتاد املرأة، وتعاون مع اختصاصيني نفس������يني للقيام بجميع 

املهمات املطلوبة.

ة: عملت اإلغاثة اإلس������الميَّة منذ ش������هر 2007/10 . )األيام األول������ى لعودة األهالي إلى  اإلغاثـــة اإلســـالميَّ
رقات، ما سهل  رت لهم املياه في صهاريج وضعتها في مختلف الطُّ األقس������ام اجلديدة من مخيَّم نهر البارد( ووفَّ
على العائدين أمر عودتهم واهتمامهم بإصالح منازلهم والبقاء فيها، واالس������تمرار رغم كل العوائق التي وجدها 
األهالي إثر عودتهم. كذلك ش������اركت اإلغاثة في إيصال املياه من الشبكة إلى مختلف املناطق، ومنها إلى داخل 

ة قطاعات. البيوت في عدَّ

في هذا السياق، تعمل اإلغاثة حالياً على إنشاء أربعة خزانات للمياه، وأيضاً في إعادة تأهيل خزان ”خالد بن 
الوليد”. وعلى نحو دائم، جُتري اإلغاثة فحوصات لعينات من املاء املأخوذة من مختلف اآلبار املوجودة في كل 

القطاعات، وتقّدمها ملختبرات طرابلس، وأحياناً للجامعة األمريكية.

������م ”التلوث البيولوجي” آخذة باالنحس������ار، لكن التلوث  توض������ح النتائج املقّدمة أن نس������بة تلوث املياه في املخيَّ
الكيميائي ال علم به لدى من س������ألناهم عنه؟! وهم لم ينفوا ذل������ك. توضح إحصائيات اإلغاثة أن معظم أهالي 
رة،  د بها املنازل )ذكرنا كيفية ذلك سابقاً/ األونروا(، لكن من يشترون املياه املكرَّ املخيَّم يش������ربون املياه التي تزوَّ
وإن ارتفعت نس������بتهم إلى ”املئات” من املقيمني في املخيَّم، يش������ترونها بسبب طعم املياه املعاجَلة وارتفاع نسبة 

الكلس فيها.

 )تصوير م. مصطفى(
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وفاطمة الفلسطينية أيضًا... َمن ُينقذها؟     
مثل زهرة الربيع تتألق، مثل نس������يمات املساء تهب، لكن من دون سابق إنذار 
بدأت تبحث عن حياة، بدأت الزهرة بالذبول، والنس������يمات بالتوقف.. تغّير 
كل ش������يء، تغيرت األولويات.. إنها فاطمة علي س������عيد تلك الفتاة التي تبلغ 
من العمر عشرين س������نة، تعيش في جتمع القاسمية لالجئني الفلسطينيني 
كسائر التجمعات الساحلية بني صيدا وصور. تقطن فاطمة في كنف عائلة 
فلس������طينية فقيرة جداً، تتكون من 13 نفراً، في منزل صغير ال تتوافر فيه 
احل������دود الدنيا م������ن املعايير املطلوب������ة. والدها يعمل في األعمال الش������اقة 
)وباللغة الفلس������طينية بالفاعل( مقابل أجر يوم������ي بالكاد يطعم صغاره. لم 
تكد فاطمة تنهي الس������نة اجلامعية األولى – فرع اجلغرافيا- حتى فاجأها 

املرض وصدم عائلتها، وأصابها في دمها.

ففي 2009/6/11، أثناء تأديتها لالمتحانات النهائية للسنة األولى، شعرت فاطمة بدوار شديد في رأسها، ولم 
تستطع إكمال االمتحانات، وسرعان ما وقعت أرضاً، فما كان من زمالئها إال أن ساعدوها ونقلوها إلى املنزل 
لتخبر أهلها مبا حصل لها. هنا بالتحديد بدأت رحلة العذاب. أخذتها والدتها إلجراء فحوصات شاملة، وبعد 
وقت قصير اكتش������فت العائلة أن فاطمة مصابة بس������رطان الدم الذي بدأ يتفاقم في جسدها ليطفئ نور األمل 
في حياتها. ومع أن أسباب املرض ليست معروفة لغاية اآلن، إال أن األهل يظنون أن أسباب املرض قد تعود إلى 

حرب متوز 2006. تبلغ تكلفة العالج الشهري 12 مليون ليرة لبنانية كأدوية كمياوية وأبر وسواها. 

تتح������دث األم ع������ن مرض ابنتها بحرقة وألم، فهي تعلم أن مرض س������رطان الدم ال رحمة فيه، وبالكاد ينجو منه 
إنسان، وهذا املرض يزداد قسوة إذا تعلق بفلسطيني ال ميلك املناعة الالزمة. هي تبكي ألنها ترى ابنتها متوت 
بب������طء أمامها مثل ش������معة تذوب وتهوي.. وما يزيد الطني بلة، كما تق������ول األم، أن الوضع املادي للعائلة صعب 
للغاية وال يسمح مبتابعة عالجها، فالعائلة مكونة من 13 نفراً يحتاجون جميعاً إلى رعاية شاملة، والوالد يعمل 
”بالفاعل”. األم التي تعمل في الزراعة بأجر زهيد حتاول قدر املس������تطاع مس������اعدة زوجها لتوفير احلد األدنى 
من لقمة العيش للصغار. وما يزيد األلم أملاً آخر، هو أن العائلة املصابة طرقت أبواب اجلمعيات اخليرية، لكنها 
لم تتلّق املساعدة الكافية، رمبا ألن احلاجة أكبر بكثير من اإلمكانات. طرقت العائلة أبواب األصدقاء واألقارب 
واجليران املغتربني، لكن ذلك لم يكف أيضاً لتكمل فاطمة العالج. أما بالنس������بة إلى األونروا، بكونها املس������ؤول 
األول عن إغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، وبحسب مصدر مسؤول في منطقة صور التقته ”شاهد”، فهي 

لم تقدم شيئاً ذا قيمة إال مبلغاً قلياًل جداً، ألن برنامج الصحة ال يشمل مثل هذه احلاالت.

وبخصوص اجلهات الفلسطينية الرسمية فهي لم تقدم لها مساعدة مادية.

 تتلقى فاطمة عالجها في مستش������فى رفيق احلريري اجلامعي في بي������روت، وجتري الفحوصات الالزمة كلما 
توافرت للعائلة اإلمكانات الالزمة.

www.pahrw.org - 2009/8/13 33(   مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان( 
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توقفت فاطمة اآلن عن دراس������تها، ألنها لم تعد تستطيع الوقوف كثيراً، وهي تشعر بأن ثمة شيئاً يأكل جسدها 
من الداخل..

هّمها األول اآلن هو متابعة العالج الذي سيدوم أربع سنوات بكل ما حتمله من أعباء وجسدية نفسية ومادية.

حالة فاطمة علي س������عيد ليس������ت احلالة الوحيدة، بل هي منوذج عن حاالت كثيرة يتعرض لها العديد من سكان 
املخيمات في لبنان الذين يعانون األمراض املختلفة الناجتة من نقص في الغذاء واألدوية، ومن أمراض وأوبئة 

كثيرة نتيجة ظروف السكن ونتيجة الضغط النفسي واالقتصادي واالجتماعي. 

وبعد، فإن مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان ترى ضرورة أن تتحمل وكالة األونروا مسؤوليتها القانونية واإلنسانية 
جتاه الالجئني الفلس������طينيني في لبنان، كما أن الدولة اللبنانية مسؤولة أيضاً عن حتسني أوضاع الفلسطينيني 
في لبنان من خالل إصدار قوانني وقرارات حتفظ للفلسطينيني كرامتهم. أما املسؤولية الفلسطينية، فهي تقع 

بشكل أساسي على ممثلي الشعب الفلسطيني الذين يقع عليهم واجب توفير ظروف إنسانية أفضل.

خطأ طبي ُيفقد الطفلة روان حياتها  )  
إن الالجئ الفلس������طيني في لبنان ال يعاني فقط  نقصاً حاداً في اخلدمات 
الصحية الالزمة، سواء من األونروا، أو الهالل األحمر الفلسطيني. وبغض 
النظر عن األسباب التي يسوقها مسؤولو هذه املؤسسات الصحية حيال كل 
م������ا يوجه لهم من انتقادات أو حتى اتهامات، فإن األخطاء الطبية س������تزيد 

الطني بلة.

وكثيراً ما نسمع أن طفاًل هنا أو رجاًل هناك أو امرأة هنالك ماتوا، أو حلق 
اء حقن������ة من طريق اخلطأ، أو خطأ في توصيف  به������م أذى صحي كبير، جرَّ

العالج... من مخيم نهر البارد شماالً حتى الرشيدية جنوباً. 

الطفلة روان حس������ني الصالح، طفلة بريئة لم تُكمل بعد ربيعها الثالث. روان 
أصيبت صبيحة االثنني 2009/7/13 بحالة إسهال وتقّيؤ مفاجئة، فنقلها أهلها إلى مستشفى بلسم في مخيم 
الرش������يدية. أُدخلت الطفلة إلى قسم األطفال في املستشفى، وطلب الدكتور املناوب من املمرضة املسؤولة عن 
القس������م إعط������اء الطفلة حقنة في املصل. وفي ه������ذه األثناء، كان فريٌق من طالب معه������د القدس الطبي التابع 
للهالل يتدّرب في املستش������فى، فطلبت املمّرضة املسؤولة عن قسم األطفال من الطالبة التي تتدرب في الهالل 
م������ن خالل املعهد إعطاء احلقنة للطفل������ة. واحلقنة كان يجب أن تُعطى في كيس املصل حيث يختلط مع الدواء 
املوجود في املصل ويصل إلى اجلسم على شكل جزيئات، لكن لقلة خبرة الطالبة، ولغياب املسؤول عن مراقبة 
تدريب طالب املعهد، أُعطيت الطفلة احلقنة في أنبوب املصل املتجه مباش������رة إلى الوريد، وما هي إال حلظات 
حتى أسلمت الروح إلى بارئها. فمن الذي يتحمل املسؤولية؟ إدارة املستشفى أم معهد القدس الطبي الذي أغفل 
تدريب طالبه من دون مراقبة من املس������ؤول عن هذا األمر؟ وما ذنب روان أن تفقد حياتها عن طريق اخلطأ؟ 

مرت القضية بهدوء تام، ولم يجر أي حتقيق رسمي من السلطات الرسمية اللبنانية. 

 www.pahrw.org – 34(املصدر مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان( 
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نداء ملساعدة مريض  )  
حالة محمد صالح الرفاعي الصحية حرجة، فهو يعاني 
صعوبة في التنفس وانسداد القصبات الهوائية املزمن، 
وهو بحاجة إل������ى العالج الدائم باألوكس������جني واألدوية 
)كما أفاد التقرير الطبي الصادر عن الطبيب املعالج في 

مستشفى الهمشري في صيدا(.
ويحت������اج الرفاعي )موالي������د طيطب������ا 1944( إلى قنينة 
أوكس������جني واحدة يومياً. ويقول ابن������ه منصور، املنهمك 
بتوفير العالج لوال������ده: ”تكلفنا تعبئة القنينة من املصنع 
13 ألف ليرة، باإلضافة إلى 4 آالف ليرة أجرة نقلها، أي 
17 أل������ف ليرة عند كل صب������اح”، فضاًل عن ثمن األدوية 

املذكورة في التقرير الطبي.
وميّثل هذا املبلغ عبئاً مادياً على عائلة مكونة من 7 أفراد )كما في بطاقة اإلعاشة(، وخاصة أن البطالة )بدل 

الضمان( تالزم املريض الفلسطيني دائماً، فيفقد مصدر رزقه.
ويسعى منصورإلى توفير هذا املبلغ اليومي، لهذا نناشد كل من يستطيع أن ميّد يد العون إليه أن يبادر لذلك. 
ونظ������راً ألن عائلة املريض ال متلك هاتفاً، فإن ”البراق” مس������تعدة للتنس������يق مع من يرغب في املس������اعدة عبر 

مندوبيها أو عبر بريدها اإللكتروني املذكور في أسفل الصفحة األخيرة.
كذلك ميكن التواصل مع عائلة املريض على العنوان اآلتي:

صيدا – الفيالت – ساحة النداف – بناية حجوج – الطابق األرضي.
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

محمد صالح الرفاعي  )  
ما زال يعاني ولم يساعده أحد

في العدد املاضي أعلّنا عن حالة املريض محمد صالح الرفاعي، لكن بسبب 
ضعف قدرة العائلة على حيازة وسائل االتصال، لم يتواصل أحد معها.

وقد حاولنا � هذه املرة � تس������هيل وصول املس������اعدة، التي باتت احلاجة ملحة 
إليها وضرورية، وندعو بش������دة كل من يس������تطيع إلى املساهمة في مساعدة 
املريض، وقد وصلنا من ابن املريض؛ منصور، رس������الة حتدد طريقة االتصال 

واملساعدة عبر التواصل املباشر معه، وذلك بالوسائل اآلتية:

 )35( البراق – مجلة شهرية تهتم بالشؤون الفلسطينية في لبنان – العدد )33( – 2006/11
 )36( البراق – مجلة شهرية تهتم بالشؤون الفلسطينية في لبنان – العدد )34( – 2006/12
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	• عبر الويسترن يونيون باسم منصور محمد الرفاعي.
•	help_my_patient@hotmail.com :على العنوان اإللكتروني اآلتي
على الفاكس رقم: 07723709	•

 – على عنوان البيت: صيدا – الفيالت – ش������ارع محمد قصب – بناية احلاج حجوج – الطابق األرضي 	•
منصور محمد الرفاعي.

نكرر النداء مجدداً للخّيرين ملّد يد املس������اعدة للمريض محمد صالح الرفاعي، لس������د حاجته اليومية للتنفس 
باألوكس������جني، حيث يحتاج إلى قنينة واحدة يومياً، وتبلغ الكلفة اليومية 13000 ليرة لبنانية، تُضاف إليها كلفة 

نقلها اليومي من املصنع إلى البيت 4000 ليرة، بحيث يصل املجموع النهائي إلى 17000 ليرة لبنانية.

محمد صالح الرفاعي  )  
احلالة اإلنس������انية الوحيدة التي كتبنا عنها في البراق وعايش������ناها � على غير عادتنا � اجتماعياً، رغم أن عمل 

البراق في هذا املجال دائماً إعالمي، وليس اجتماعياً.
عايش������نا قصة الرجل في نهاياتها، س������معت بحالته من أحد األصدقاء، فطرحت عليه أن نكتب عنه في البراق، 

وأحضر لي أوراق املريض الشخصية والطبية، وقمنا بالكتابة عنه. 
وفي العدد التالي، حصلنا على عنوان الرجل، وتلقينا العنوان من ابنه عبر البريد اإللكتروني، ثم عبر االتصاالت 

الهاتفية، ونشرنا العنوان ونداًء آخر للتبرع له. 
وعندما انتهينا من إعداد املجلة وإرس������الها إلى املطبعة، اتصل بي جنله مس������اًء )كانت املطبعة قد بدأت بطبع 
البراق( ليطلب مني أن ال أنشر العنوان البريدي وال املوضوع في هذا العدد، وحني سألته عن السبب أخبرني: 

”الوالد أعطاك عمره”.
لألس������ف، ما كان منا إال أن حضرنا اخلتمة في اليوم الثالث، في منطقة الفيالت في صيدا، واعتذرنا لهم أننا 

لم نستطع تغيير املوضوع، فقد سبقتنا املطبعة في ذلك. 
ص������در العدد املاضي وفيه مناش������دة للتبرع، لكن التبرع لم يعد يفيد ”املرح������وم” في عالجه!! لم يعد يفيده إال 

الدعاء.
تتقدم البراق من أهل الفقيد بالعزاء واملواس������اة، س������ائلة املولى عز وجل أن يتغمده برحمته، إنه س������ميع مجيب 

الدعاء.

 )37( البراق – مجلة شهرية تهتم بالشؤون الفلسطينية في لبنان – العدد )35( – 2007/1



237

مناذج حالت اإن�سانية

يفتك بها مرض خطير والعالج متوافر
من ميّد يد املساعدة ملهى صالح     ؟!

في أسرة يتيمة ُفقد عائلها الرئيسي، تعيش مهى محمد صالح 
)23 س������نة( في منطقة بعلبك، في حال������ة من الفقر واحلاجة، 

زادتها ظواهر املرض الذي عاودها من جديد.
مهى العزباء التي تعيش في عائلة من س������بعة أفراد يعيش������ون 
في غرفة واحدة، على أبواب ش������تاء قارس، ككل موسم بقاعي 
بارد، تعان������ي وجود أكياس في منطقة الظه������ر تنزف دماً بني 
احل������ني واآلخر، وحتتاج إلى عالج ض������روري كي ال يتطور إلى 

إعاقة جسدية.
الوقائع

منذ الوالدة قال الدكتور املش������رف عليه������ا آنذاك إنه ال ميكن 
إجراء عملية جراحية لها إال عند س������ن البلوغ. وبالفعل، أُزيلت 
هذه األكياس منذ سنتني تقريباً، لكن أعراض املرض عاودتها 
وعادت األكياس للتكتل من جديد. وبعد إجراء التحاليل الطبية 

الالزمة وعملية الزرع جرى حتديد العالج.
وقد تب������ني أن العملية صعب������ة ومكلفة وخطي������رة للغاية، ألنها 

مرتبطة بشرايني وأعصاب، وأي خلل أو فشل سيعرض الفتاة للشلل أو املوت.
أما بخصوص العالج، فتحتاج مهى إلى س������ّت جلسات عالجية في مستشفى قلب يسوع - بعبدا، حتت إشراف 
الدكتور غس������ان أبي ش������ديد، بحيث تبلغ تكلفة كل جلس������ة س������تة آالف دوالر، ما يعني أن مجموع تكاليف عالج 

املريضة سيصل إلى 36 ألف دوالر.
من هنا تناش������د املريضة وأهلها كل من يس������تطيع مس������اعدتها أن يس������ارع في مّد يد العون لها واملساهمة، ولو 

بالقليل، في تضميد جراح هذه العائلة الكرمية.

 )38( البراق – مجلة شهرية تهتم بالشؤون الفلسطينية في لبنان – العدد )34( – 2006/12
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إعالن  )  :
الطفل عبد العزيز بناور في خطر، فمن يتكفل بعالجه؟

أصيب الطفل الفلس������طيني عب������د العزيز عبد الله بناور بجلط������ة دماغية أقعدته 
ووضعته في حالة اخلطر، ما س������بب له عوارض متتالية وارتدادات اجللطة، وهو 

يعاني اآلن نوبات صرع )Epilepsy ( ويحتاج إلى عالج ومتابعة دائمة.
وقد س������ببت اجللطة له خلاًل في النطق وصعوب������ة في التوضيح، وأصيب مبرض 

الروماتيزم املزمن.
املدخول الذي يحّصله الوالد ال يكفي بأي شكل من األشكال لتغطية كلفة العالج 
الدائ������م. واجلدير بالذكر أنه يحتاج إلى 500$ ش������هرياً من أجل الصور املخبرية 

والفحوصات.
لذل������ك فإننا نهي������ب بأهل اخلير أن يتحركوا للمس������اهمة في متابعة عبد العزيز عالجه، ومس������اعدة أهله، ولو 

بالقليل، لتوفير عالج الطفل.
يرجى ممن يرغب في املساعدة أن يتصل بعّم الطفل وسيم بناور على الرقم اآلتي )70139357(.

نداء  )) :
 روان الناظر ، ريحانة والديها تذبل أمام أعينهما

طفلة لم تبلغ السنتني بعد، وجهها يضيء كبدر مستدير في ليلة ظلماء، 
وكم من ليال ظلماء ظاملة عاش������ها والداها في معاناة يعلمها الله وهما 

يحرقان الوقت والعمر في التفكير بحّل لهذه الطفلة النّوارة.. 
روان ولي������د إبراهيم وهيب الناظر، الطفل������ة املولودة في 2004/4/9، 
أصيبت مبرض فقر الدم )التالس������يميا الكبرى( وحتتاج إلى كمية من 
الدم كل ش������هر، باإلضافة إلى األدوية املس������تمرة: ديس������فرال وفوليك 

أسيد.
الطفلة روان حتتاج من أجل ش������فائها � بإذن الله � إلى عملية زرع نخاع عظمي، وكلفة هذه العملية في إيطاليا � 
كما أكدت الدكتورة أدالت عيناتي في تقريرها � نحو مئة ألف يورو، يسعى والداها إلى جمع هذا املبلغ من أهل 

اخلير واملؤسسات اخليرية.
كما حتتاج روان اآلن إلى مئتي دوالر شهرياً كلفة األدوية والفحوصات.

البراق تتوجه إلى كل من ميكنه مس������اعدة الطفلة روان وأهلها، أن يبادر إلى ذلك سريعاً الستدراك وضعها من 
التدهور الحقاً، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 

 )39( البراق – مجلة شهرية تهتم بالشؤون الفلسطينية في لبنان – العدد )39( – 2007/5
 )40(البراق – مجلة شهرية تهتم بالشؤون الفلسطينية في لبنان – العدد )22( – 2005/12
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 توفي أبو خضر بعد أن أّكد األطباء سالمته   ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من 

ثالث: صدقة جارية وعلم يُنتفع به وولد صالح يدعو له. 

عند مساء أول أيام عيد األضحى املبارك، أحس أبو خضر بألم في صدره، 
فأخ������ذه أهله إلى أحد املستش������فيات التي تتعامل معها األونروا في منطقة 
صور ملعرفة سبب هذه الوعكة، فتّم فحصه وأجري له تخطيط للقلب، ولم 
يتبني حس������ب نتيجة التخطيط أي ش������يء، فعاد أدراجه إلى بيته في مخيم 

برج الشمالي بناًء على طلب الطبيب املعاين.

وحس������ب كالم أهل الفقي������د، فقد تعرض رحمه الله لنوب������ة أخرى في تلك 
الليل������ة، فبقي في منزل������ه متحماًل األلم، وعند الصباح اش������تد عليه الوجع 
فأخذه أهله إلى املستشفى مرة أخرى، لكنه في هذه املرة لم يبَق كثيراً إلى 
أن وافته املنية ورفعت روحه إلى بارئها فتغمده الله بواس������ع رحمته وأدخله 

فسيح جناته وصّبر أهله وعائلته على هذا املصاب اجللل.

س������ليمان خضر األحمد )أبو خضر( من مواليد مخيم برج الشمالي عام 1962 من بلدة معلول قضاء الناصرة، 
متزوج وله من األبناء صبيان وبنت، توفي ثاني أيام عيد األضحى املبارك فودعه أهله وأبناء مخيمه في جنازة 
كبيرة جابت شوارع مخيم برج الشمالي قبل أن يوارى في الثرى في مقبرة املخيم، وأقيم له مهرجان تأبيني في 

قاعة عمر عبد الكرمي في املخيم. 

كان رحمه الله محبوباً بني أبناء مخيمه، فأحبه الصغير والكبير حلس������ن معاملته مع الناس ولس������يرته احلسنة 
وسعيه إلى حل املشاكل بني الناس، رافقته رحمه الله مع بعض اخليرين من أبناء املخيم حلّل مشكلة بني بعض 
العائالت، واستمررنا في احملاولة أياماً وليالي وكنا نعود إلى بيوتنا معاً في ساعة متأخرة من الليل، فكان يقول 
لي رحمه الله وغفر له: إنني أعلم بأننا لن نستطيع حل هذه املشكلة ولن نوفق حللها، لكننا سنستمر وسنسعى 

لعّل الله يوفقنا )ونحن نعمل ما علينا والباقي على الله(.

بعد وفاته بأيام قليلة اعتصم أهل املرحوم وعدد كبير من أهالي املخيم أمام مكتب خدمات األونروا في املخيم، 
محتجني ومعلنني س������خطهم وغضبهم من تعامل وكالة الغوث املقّصرة بحق الش������عب الفلس������طيني في ما يتعلق 
مبوضوع الطبابة، وخاصة بعد قرار نقل التحويالت من مستش������فى حمود في صيدا إلى املستش������فى احلكومي 
في بيروت، وما يترتب على املريض الفلسطيني، وخاصة إذا كان في حالة حرجة ومدى الصعوبة في نقله مثاًل 

من صور إلى بيروت. 

وق������د حّم������ل أهل املرحوم األونروا املس������ؤولية بالتقصير جتاه الن������اس ودعوا األونروا إلى نق������ل التحويالت من 
املستشفى املتعاَقد معه إلى مستشفى أفضل من حيث التجهيزات الطبية والعناية واالهتمام باملرضى.

 )41( البراق – مجلة شهرية تهتم بالشؤون الفلسطينية في لبنان – العدد )24( – 2006/2

صورة سليمان خضر األحمد )أبو خضر(
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نداء إنساني  )) 
أميرة حس������ني ش������اهني، البالغة من العم������ر 24 عاماً، متزوجة 
ولديها ابنتان وابنان، زوجها يعمل في تصليح البرادات، وبالكاد 

يوّفر له ولعائلته قوت يومهم. 
ابت������دأت قصتها مبعاناة في الغدة، وعلى هذا األس������اس ذهبت 
إلى إحدى الصيدليات لتشتري الدواء الذي حدده لها الطبيب 
املختص، لكن الصيدلي ناولها ”دواًء” يختلف عن اس������م دوائها 

بحرف فقط. 
تناول������ت أميرة ”الدواء” على أمل أن تتحس������ن... لكن لم تزدد 

معاناتها إال تفاقماً، فصارت تش������عر بحالة تخدير في فمها وأنفها، فراجعت طبيبها الذي بنّي لها اخلطأ الذي 
تأخرت في معرفته. عاودت االستفسار عند أطباء آخرين لم يجدوا تشخيصاً مناسباً، فتناولت ”أدوية أخرى” 

لم تزدها إال تراجعاً ومعاناة. 
أصيبت نتاج ذلك بفقدان للنطق والبصر ملدة س������تة أش������هر وحاالت متكررة من ش������لل شبه نصفي في الناحية 
اليسرى من الوجه، الكتف، اليد، والرجل، إضافة إلى دخولها في غيبوبة ملدة خمس دقائق، فضاًل عن النوبات 

العصبية املستمرة واملؤملة. 
تتعالج حالياً عند أطباء أعصاب، وتناولت أدوية حّس������نت حالتها بنس������بة ضئيل������ة، لكن ضعف إمكاناتها جعلها 

 RESPERDAL 1mg/ml    :تقّصر في توفير الدواء، فهي ال تتناوله كما يجب، أما األدوية فهي
 CIPRAMIL 20 lundbeck

 VENLAFAXINHYDROCHLORIDE

وتبلغ كلفة األدوية شهرياً ما يقارب 180 ألف ليرة لبنانية )نحو 120$(. والعائلة ترزح حتت الديون بسبب هذا 
العالج تبلغ ثالثة ماليني. 

توجه ”البراق” نداءها إلى من يهمه األمر ملس������اعدة احملتاجني من أبناء ش������عبنا ف������ي املخيمات. ولهم من الله 
األجر والثواب.

نــــداء   ) 
الفتاة الفلسطينية سماح سعيد سعد، من مواليد مخيم شاتيال سنة 1986، تعاني مرضاً 
في النخاع  الشوكي، وحتتاج شهرياً إلى عالج باألدوية تزيد كلفتها على ستة ماليني ليرة 
لبنانية، وقد عجز ذووها في الشهر األخير عن توفير ثمن الدواء، ما سيسبب لها تدهوراً 

في صحتها، أو اللجوء إلى أساليب عالج أخرى مكلفة ومتلفة.
وهي توجه النداء ألهل اخلير عبر ”البراق” ملس������اعدة أهلها من أجل توفير املبلغ الالزم 

لعالجها.
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

للمساعدة: يرجى االتصال بوالد املريضة، سعيد سعد )أبو محمود( على الرقم اآلتي: 03575883

 )42( البراق – مجلة شهرية تهتم بالشؤون الفلسطينية في لبنان – العدد )24( – 2006/2
 )43( البراق – مجلة شهرية تهتم بالشؤون الفلسطينية في لبنان – العدد )27( – 2006/5
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قصة أحمد يعقوب  )) 
أحمد يعقوب ابن اخلمس������ة عش������ر عاماً ووحيد أمه مع ابنتني، ذهب إلى 
س������وق اخلضار لشراء الفاصوليا اس������تجابة لطلب أمه، لكن شاء القدر أن 

يذهب بال عودة، فال األم طهت وال أحمد أكل.

هي واحدة من سلس������لة قصص واقعية ت������دور أحداثها في أزقة مخيم برج 
البراجنة في بيروت الذي حتول فيه مصدر النور والضياء والرفاهية لدى 

شعوب العالم الى مصيدة للفلسطينيني وسبباً للموت.

ففي أزقة املخيم التي تفتقد احلد األدنى من النظافة والتي ال تتسع ألكثر 
من شخصني تشاهد بأم العني أس������الك الكهرباء املعلقة فوق رؤوس املارة 

التي قد تخطف روح من ال يلقي لها باالً.

وهكذا كان مصير أحمد... فالكهرباء التي باتت رمزاً للموت، هي نفس������ها 
جعلت احمد املراهق الطموح جثة هامدة إثر تعرضه لصعقة كهربائية، وقد 

كتب على صوره التي ُعلقت على جدران املخيم ”كان لي حياة.. كان لي مستقبل.. حتى ال ميوت طفل آخر”.

من خطف ابني؟

بش������فتان ترجتفان من احلزن والفقدان، وبلس������ان دافئ طالعتنا األم بهذا الس������ؤال ومضت تقول: ”حبيب قلبي 
وقتها كان رايق كثير، وهو جاي شاف زملي عمبيتكهرب بشريط كهربا حد الدبدوب إجا ليساعدوا قام تكهرب 

هو. الله ال يسامح اللي كان السبب. بس بكرا بس يفقدوا ولد من والدن وقتها بصلحوا الكهربا”.

وقد حّملت األم املس������ؤولية الكاملة للدولة اللبنانية عامة، واللجنة الش������عبية في املخيم خاصة، وبالطبع بسبب 
التمديدات العشوائية لكابالت الكهرباء داخل املخيم.

وكأن هذا املسلس������ل املؤلم من أجزاء لن ينتهي.. ولو أدرك الفلس������طيني أن نفايات بيته س������تودي بحياة إنسان 
ألبقاه������ا في املنزل، بدالً من أن تكتب قصة مميتة وتنتهي بخواتيم اإلعدام أمام مكب للنفايات أبدعه املعذبون 
في املخيم لغم وجود مس������تودعات للقمامة.  قد يكون ذلك قدراً خطف عامل تنظيفات األونروا كش������هيد للعمل 

كما هو شهيد التقصير واإلهمال.

غياب )....( كان أش������د صعوبة من غياب أحمد على أمه، ألنه لم يس������تطع أن يوّفر ألوالده سقفاً يحميهم، فهو 
عامل يومي في األونروا ليس له تعويض وال نهاية خدمة، فذهب بعيداً وترك أيتاماً يتجرعون احلزن ويترحمون 

على والدهم الذي لم ينعموا بدفء حضنه إال القليل القليل .

أحمد و)...( ضحية ضمن قافلة طويلة في ظل غياب الرقابة على التمديدات الكهربائية وواقع احلرمان الذي 
يرزح الفلسطيني حتت وطأته فال يجد أبسط حقوق اإلنسان متوافرة لديه، وال يستشعر األمان واإلستقرار.

   AlQuds TV -  duaa abdulhalim - Date: 11/23/2009  3:52:44 PM )44(
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ل، كأن الفلسطينيون وفي متابعتهم لألخبار، يدعون الله أن يكون لهم نصيب  وبينما كانت احلكومة اللبنانية تشكَّ
في التغيير واإلصالح كما في املستقبل الذي يصل بهم إلى حقوقهم املنتهكة.

ولع������ل أفضل ما متنوه هو تعزيز حقوقهم املدنية ف������ي العمل والطبابة والتعليم من دون ربطه مبوضوع التوطني 
الذي غدا كابوساً يالحق الفلسطيني الذي ميّني النفس بالعودة يوماً إلى أحضان وطنه فلسطني. 

ما يقوله واقع حال الفلس������طيني في املخيم عبر اللجنة الش������عبية، وهي املسؤولة عن أمنه، يؤكد احلالة املزرية 
واخلطرة التي يعيش في كنفها الفلسطينيون إزاء تشابك األسالك الكهربائية مع وصالت املياه وتداخل بعضها 

ببعض، وانخفاض مستواها، وهو ما يسبب خطورة كبيرة على حياة الناس.

ونتيجًة للوضع القائم، استشارت اللجنة الشعبية بعض املهندسني الكهربائيني املتخصصني لوضع خطة لتنظيم 
علب توزيع الكهرباء واحلد من التمديدات العشوائية.

وتضمن املش������روع خطة كاملة من إحصاء لعدد املنازل واحملاّل التجارية ودراس������ة شاملة لعدد أعمدة الكهرباء 
وعلب التوزيع، ويشمل كذلك بدل أتعاب الشركة املنّفذة للمشروع والعاملني فيها.

غير أنها أكدت أن كلفة املش������روع عالية جداً، ويحتاج إلى متويل كبير، لذا فهي تعمل على تس������ويق املشروع عبر 
مؤسس������ات كالدول املانحة، وحتى اآلن تنتظر الدعم، وق������د قدرت اجلنة التكاليف مبئات آالف الدوالرات، ألن 

املخيم، رغم مساحته الصغيرة، يحتوي على أكثر من ثالثة آالف منزل.

وقد أصرت اللجنة الشعبية على ذكر السبب األساسي والرئيسي لهذه املشكلة الناجت من البناء العشوائي وغير 
املنتظم وعدم اعتماد البنائني خرائط هندسية صحيحة. لذا رأت اللجنة أن هذه املشاكل يجب أن تكون محفزة 
للدولة اللبنانية كي تتحمل مس������ؤولياتها القانونية واإلنس������انية جتاه الالجئ الفلسطيني وتعطيه حقوقه املدنية 

التي ُحرم إياها منذ اللجوء إلى لبنان.

وفي وقت تعمل فيه وكالة الغوث لالجئني الفلس������طينيني )األونروا( على إصالح ش������بكة املياه في املخيم، يناشد 
الفلس������طينيون وضع مسألة األسالك الكهربائية وتنظيمها ضمن أولويات املعنيني وتقدميها على مسألة املياه، 

على الرغم من أنها مصدر أساسي للحياة.

فاملوت البطيء أفضل من وجهة نظرهم من قدر محتوم جراء س������لك كهربائي يحصد األرواح بني فينة وأخرى 
على مرأى ومسمع من أولئك الذين ينظرون إلى املخيمات كبؤر ال تستحق احلياة.
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قضية إنسانية  ))  
مناش������دة من لي������ال عويد وزوجها إلى كاف������ة أصحاب اخلير 

واأليادي البيضاء...
أن������ا ليال محمود عويد، فلس������طينية م������ن مواليد مخيم عني 
احللوة لالجئني الفلس������طينيني في لبنان عام 1984، متزوجة 
عب������د عوي������د ولدينا طف������ل ومقيمان في مخي������م عني احللوة 
وزوجي عامل يتقاضى راتب 300 دوالر أميركي في الش������هر 

وال ننتمي ألي جهة سياسية.
القضية ...

 بتاري������خ 2009/9/22 أدخل������ت لي������ال في حال������ة طارئة إلى 
مستش������فى الراعي في مدينة صيدا بعد إحساس������ها بوجع شديد ال يحتمل في أمعائها، وهي حامل في شهرها 
الثامن، وبعد الفحوصات اقتضى توليدها بس������رعة، وأُصيبت بنزف كبير أدخلت على أثره للعناية الفائقة ملدة 

ثالثة أيام ووضع طفلها في القوفاز حتت املراقبة الشديدة لوضعه الصحي، لكونه ُولد قبل حينه.
تبني بعدها أن تكلفة فاتورة املستشفى هي 50 خمسون مليون ليرة لبنانية، أربعون مليوناً للطفل وعشرة ماليني 

للوالدة ليال. 
جرى احتجاز ليال في املستش������فى مع طفلها الذي ما زال يتلقى العالج في القوفاز، وبعدها أُخرجت ليال من 
املستش������فى بعد كفالتها من إحدى الش������خصيات في املدينة وبعد التعهد بأنهم س������يقومون بجمع املبلغ املطلوب 

للمستشفى.
وما زال الطفل في املستش������فى حت������ى هذا التاريخ يتلقى العالج، ويرفض نقله إلى مستش������فى آخر قرب منزل 

العائلة أوفر مادياً، كمستشفى صيدا احلكومي قرب مخيم عني احللوة.
كلف������ة العملية 50 خمس������ون مليون لي������رة لبنانية، أي ما يع������ادل 33500 ثالثة آالف وخمس������مئة دوالر أميركي 

تقريباً.
وكالة غوث وتش������غيل الالجئني ”األونروا” لم تتحمل املس������ؤولية وتقاعست مرة أخرى عن مساعدة هذه العائلة 

الفقيرة، ولم تتحمل أي مسؤولية حتى هذا التاريخ.
املساعدون حتى هذا التاريخ 

	•الضمان الصحي أو الهيئة الصحية ملنظمة التحرير الفلس������طينية ساعدت مببلغ مليون ليرة لبنانية فقط 
من أصل خمسني مليون ليرة.

	•إن ليال وعائلتها ترفع هذه املناشدة إلى كل من تصله وتطلب املساندة واملساعدة ولكم جزيل الشكر.
لالتص������ال املباش������ر ب������زوج لي������ال: عب������د الرحم������ن عوي������د.. م������ن لبن������ان 70749532	• ومن خ������ارج لبنان 

 0096170749532

اجلمعية الفلسطينية حلقوق اإلنسان )راصد(- 2009/10/3 -  )45( 
 http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=370
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شقيقة املريضة الفلسطينية عابرة ظاهر تناشدكم  )) 
 مناش������دة إلى أصحاب اخلير والضمائر احلي������ة من املريضة عابرة أحمد 
الظاهر فلس������طينية الجئة ف������ي لبنان من مواليد مخي������م عني احللوة عام 
1970 بدأت تشكو أملاً في البطن، وأشتد األلم ونُقلت إلى مستشفى صيدا 
احلكومي، ومتت لها اإلج������راءات الالزمة من فحوصات وصور إلخ.. تبني 
أنها تعاني ورماً كبيراً في البطن، ومن الضرورة إجراء عملية جراحية لها. 

أُجريت العملية واستؤصل الرحم واملبيض بسبب االلتهابات الشديدة.

بع������د العملي������ة، ُوضعت في غرفة العناية املش������ددة ملدة ي������وم، ومن ثم قال 
الطبيب إنها بحاجة إلى أن متكث في املستشفى ملدة 10 أيام للعالج، وهي 
ما زالت لغاية يوم األربعاء 2009/9/9 في مستشفى صيدا احلكومي ألنها 

بحاجة إلى مزيد من العالج، ما يستدعي بقاءها في املستشفى.

املريضة عاب������رة الظاهر هي من عائلة فلس������طينية فقي������رة وابنة لوالدين 
متوفيَّني تناشدكم مساعدتها ...

توجهن������ا لوكالة غوث وتش������غيل الالجئ������ني ”األونروا”، فرفضت تقدمي أي حتويل أو مس������اعدة، أو حتى تغطية 
للنفق������ات، بحجة أنها غير متعاقدة مع مستش������فى صي������دا احلكومي ملثل هذه العمليات. أم������ا منظمة التحرير 
الفلس������طينية، فإنها غّطت مبلغ 600000 س������تمئة ألف ليرة لبنانية، ما يعادل 400 دوالر أميركي فقط ال غير .

 

بينما عالجها قد يتجاوز خمسة ماليني ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3350 ثالثة آالف وثالثمئة وخمسون دوالراً 
أميركياً تقريباً، إن لم حتصل أي مضاعفات للمريضة .

وقد بلغت تكاليف العملية فقط ”1850000” مليوناً وثمامنة وخمسني ألف ليرة لبنانية فقط، ما يعادل 1235 
ألفاً ومئتني وخمس������ة وثالثني دوالراً أميركياً. إدارة املستش������فى ترفض أن تبلغنا بكلفة العالج ”عشرة أيام في 

املستشفى، ويوم في العناية الفائقة، والتحاليل املخبرية والصور الشمسية” .

كذلك، أبلغتنا إدارة املستشفى بأنها تريد تكلفة العملية بسرعة، وأبلغتنا أن أختي عابرة بحاجة إلى أن تبقى عشرة 
 أيام في املستش������فى وأكثر، وهي بحاجة إلى املزيد من الفحوصات املخبرية، وخاصة أن حالتها غير مستقرة .
 ونحن لغاية اآلن لم نستطيع دفع أي مبلغ للمستشفى سوى ال� 400 دوالر التي دفعتها لنا منظمة التحرير الفلسطينية.
. أخت������ي  تس������اعدوا  أن  وأرج������و  وفاعلي������ه،  اخلي������ر  أبن������اء  ي������ا  بك������م  الل������ه   ب������ارك 

أخت املريضة: زادة أم محمد 009613286491 03286491

  مالحظة هامة: مرفق كل التقارير والصور عن املريضة ومرفق رقم هاتف كوس������يلة اتصال مباش������رة مع أخت 
املريضة صاحبة املناشدة يرجى االتصال مباشرة بها .

 http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=364  )46( 
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ملحق اإح�ساءات واأرقام من الأونروا



)تصوير عبد احلليم شهابي(
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ملحق، اإح�ساءات واأرقام من الأونروا

ملحق رقم  
مرفق اإح�ساءات واأرقام من الأونروا  )) 

معلوم������ات ع������ن الواقع الصح������ي لالجئني 
الفلس������طينيني في لبنان من خالل التقرير 
الس������نوي الذي أصدرته األونروا ”قس������م 

الصحة” عام 2008

يش������ير تقرير األونروا إلى أن عدد مرضى 
السرطان هو في حالة تزايد من سنة إلى 
أخرى. ففي نهاية عام 2008، ُس������جل نحو 
778 حال������ة ف������ي عيادات األون������روا، حيث 
ُشخصت نحو 145 حالة خالل عام 2008. 
وأمراض الس������رطان تنوعت، حيث شملت 
س������رطان الثدي، الرئتني، األمع������اء، الدم، 
اجلهاز التناس������لي عند اإلناث ”س������رطان 

الرحم واملبولة”. وتكلفة عالج مرضى الس������رطان مرتفعة، والوكالة تغطي فقط نس������بة من هذه التكلفة، وهذه 
تزيد من معاناة الالجئني الفلسطينيني.

وفي عملية مس������ح أمراض اإلعاقة وس������ط الالجئني الفلس������طينيني، التي أجريت عام 2008، تبنّي أن ما نسبته 
2.3% يعانون أنواعاً مختلفة من اإلعاقات، حيث ترتفع نسبتها بني الذكور، إذ تصل إلى نسبة 2.8%. أما نسبة 

اإلعاقة بني اإلناث فتصل إلى 1.8% ومعدل 55% من اإلعاقات يكون عند أرباب العائالت.

إن تكلف������ة الرعاي������ة الصحية في لبنان ضخمة جداً، بينما نصف الس������كان ليس لديهم أي نوع من أنواع التأمني 
الصحي، وخدمات املستشفيات هي دون املستوى املطلوب، حيث تصل نسبة اخلدمات إلى %60.

أما معدل الطاقم الطبي مقارنة بعدد الس������كان، فهو مس������تمر في االنخفاض مقارنة باملعايير احمللية، حتى إذا 
حس������بت على قاعدة خدمة الس������كان، ال على العدد الكلي لالجئني املسجلني. فإن معدل الفريق الطبي لتقدمي 
اخلدمات لكل مئة ألف ش������خص في لبنان هو 236 طبيباً و300 ممرضة، حس������ب معايير مكتب مناطق ش������رق 
املتوس������ط. بينما األونروا ال توفر سوى 13 طبيباً و29 ممرضة. وهذا الوضع ال يأخذ باحلسبان فريق األطباء 
واملمرض������ني املتعاقدين مع األونروا لتس������هيل اخلدمات الطبية. وحتى هذا الفريق ل������و أنه أدخل ضمن عملية 

احلسابات العددية، فإّن الفرق يبقى كبيراً جداً.

 )47( املصدر: التقرير السنوي لبرنامج الرعاية الصحية – منطقة لبنان 2008
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اجلدول يظهر العدد الكلي للفريق العامل في قسم الصحة في األونروا حتى نهاية كانون األول 2008

العددخدمات الرعاية الطبية 
51أطباء

2الصيادلة
31مساعد صيدلي
21جراحة أسنان
23فني مختبر

119فريق املمرضني
5فريق طبي آخر “صيادلة”

48الفريق اإلداري
53فئة العمال

353املجموع الفرعي
خدمات الصحة البيئية

2مهندسون 
26فريق اإلداريني
213فريق العمال

241املجموع الفرعي 
594املجموع الكلي 
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ملحق رقم  

السيد الدكتور، جميل يوسف احملترم،             
مدير قسم الصحة في وكالة األونروا،

  Date:10/3/2009
حتية احترام وبعد،                     

نقّدر جهودكم في مجال توفير الدعم الصحي للفلسطينيني في لبنان على مدار عقود طويلة، كما نقدر جهود 
كل املخلصني الساعني لتوفير اخلدمات املطلوبة ملجتمع الالجئني الفلسطينيني في لبنان.

وانطالقاً من األهداف اإلنس������انية التي قامت عليها مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان، فإننا جنري دراسة شاملة 
عن الواقع الصحي للفلس������طينيني في لبنان، بطريقة موضوعية، وهادئة تش������ّخص الواقع وتقدم أفضل السبل 
م للجه������ات الدولية أو العربية الصورة احلقيقية للحاج������ات الصحية. وملّا كانت الصحة،  املمكن������ة للعالج، وتُقدِّ

وكذلك التعليم، من الهواجس التي تشغل الفلسطينيني في لبنان، كانت هذه الدراسة.

الدراس������ة تنقس������م إلى مراحل، منها البطاقة الصحية ل�12 مخيماً، ومنها عّينة ش������ملت 1000 فلس������طيني من 
12 مخيماً. ومنها واقع الهالل األحمر الفلس������طيني. وقد أجُنز القس������م األكبر من الدراسة. والدراسة أُجريت 
بدعم من جمعية أرض الشمال في السويد. وملا كانت وكالة األونروا هي اجلهة الرئيسية التي تقدم اخلدمات 

الصحية، فإننا نأمل أن تتفهموا دوافع طلبنا هذا.

نأمل من حضرتكم تزويدنا املعلومات املتعلقة باألمور اآلتية:

	•املعدل  العام للوالدات السنوية للفلسطينيني في لبنان.
، وكذلك بعض التجمعات مثل القاسمية. معدل الوالدات لكل مخيم من املخيمات ال�12	•

	•نسبة الوفيات بني األطفال واألمهات.
	•عدد املوظفني في قسم الصحة، ومدى تناسب هذا العدد مع عدد السكان الفلسطينيني في لبنان، عموماً، 

وفي املخيمات خصوصاً.
	•عدد املراكز الصحية املنتشرة في لبنان، ومدى قدرتها على توفير احلاجة املطلوبة.

	• معدل عدد املرضى الذين يزورون عيادات األونروا ومراكزها يومياً.
	•املستشفيات اخلاصة التي تتعاقد معها األونروا، وطبيعة التعاقد.

إننا إذ نأمل منكم التعاون معنا بهذا اخلصوص، فإننا نعد بأن تكون هذه الدراسة موضوعية وحيادية كما هي 
كل دراس������اتنا، هدفها األول واألخير إبراز اجلانب اإلنس������اني لقضية الالجئني الفلسطينيني في لبنان. كما أننا 

على استعداد تام للقاء بكم، ولشرح مفّصل عن مراحل عمل الدراسة، واالستماع إلى وجهة نظركم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

محمود احلنفي
مدير مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان
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ملحق رقم )

الرد على الر�سالة من قبل ق�سم ال�سحة يف الأونروا:

التاريخ: 2009/04/12

أظهر الرد ما يأتي:

 FFHO توجد في األسفل املعلومات اإلحصائية املطلوبة من

1000/19 معدل وفيات الرّضع  

 

1000/21.4  وفيات األطفال في وقت مبكر 
10000/66.6 يقدر معدل وفيات األمهات 

معدل االستشارات 95 يومياً

األونروا تعاقدت مع أربعة مستش������فيات خاصة لالستشفاء من الدرجة الثانية وخمسة مستشفيات للرعاية 
العادية في املناطق اخلمس »الشمال – البقاع – بيروت – صيدا – صور«.
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ملحق رقم )
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ملحق رقم )

الأونروا مع بداية كانون الثاين ) ) 

وكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــني توقـــع عقودها االستشـــفائية مـــع جمعية الهـــالل األحمر 
الفلسطيني إقليم لبنان )48(

أحمد عثمان – بيروت 

جرى اليوم األربعاء 2010/01/13 حفل توقيع العقود االستشفائية بني وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
األونروا في لبنان وجمعية الهالل األحمر إقليم لبنان: بحضور املدير العام لألونروا فى لبنان السيد سيلفاتوري 
لومباردو ورئيس جمعية الهالل األحمر الفلس������طيني الدكتور يونس اخلطيب ونائب الرئيس وأمني سر اإلقليم 
الدكتور محمد عثمان ومدير اخلدمات الطبية وبحضور الشركاء في الصليب األحمر الدولي والسوق األوروبية 

املشتركة والصليب األحمر الهولندي وطاقم األونروا اإلداري العامل فى القسم الصحي واإلعالمي.

وقد ألقى رئيس اجلمعية د. يونس اخلطيب كلمة رحب فيها باحلضور وخاصة الصليب األحمر الدولي والسوق 
األوروبية املش������تركة، وأثنى عل������ى الدور الذي تقدمه األونروا مع الهالل األحمر و»العالقة االس������تراتيجية التي 

تربطنا فى خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني«.

كلمة املدير العام لألونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو:

»لقد تعاقدت األونروا هذا العام مع 35 مستش������فى مقس������مة إلى ثالث فئات هي مستش������فيات الهالل األحمر 
الفلسطيني اخلمس، واملستشفيات احلكومية السبع عشرة املوزعة فى مختلف املناطق، وخاصة تلك القريبة من 
التجمعات الفلس������طينية، وكذلك جددنا عقدين مع مستشفيني لألمراض النفسية«، وأضاف: »ستقدم األونروا 
خدمات استش������فائية إضافية هذه الس������نة في ما يختص باالستشفاء، وهي خدمات عالج احلاالت الطارئة في 
غرف الطوارئ التي ال تس������تدعي دخوالً إلى املستشفى، وهي مغطاة كلياً من قبل األونروا ومستشفيات الهالل 
األحمر الفلس������طيني ولغاية س������قف معني في املستش������فيات احلكومية، كذلك خدمات العناية الفائقة وتش������مل 
أيضا العناية الفائقة حلديثي الوالدة، وسوف تكون مغطاة كلياً في املستشفيات احلكومية ومستشفيات الهالل 

األحمر مع مشاركة املريض في تكلفة بعض األدوية واملستلزمات الطبية غير الروتينية.

 http://abedkhattar.com/news.php?action=show&id=774، )48( 
العبرة دائما في التنفيذ. ومع أن هذه العقود هامة جداً لإلنسان الفلسطيني إال أن هناك العديد من األسئلة حتتاج إلى أجوبة 
لكي يعرف املريض حقه بالتحديد لكي يطالب به. وتبقى األيام القادمة من السنة احلالية كفيلة ملعرفة مدى صحة هذا التطور 

إن كان إيجابيا أم ال. ثم ملاذا تتعاقد األونروا مع جمعيات الهالل األحمر الفلسطيني، هل ألنها مؤسسة فلسطينية، أم إلنها 
تتمتع مبواصفات تتوافق مع املعايير املطلوبة عاملياً؟ أم كال األمرين. وأين هي مصلحة املريض الفلسطيني هل تتحقق هنا؟ لعل 

البحث في اإلجابة يوصلنا إلى نتائج. لم تلحظ الدراسة الصحية هذه التطورات ألن الفترة الزمنية التي أجنزت فيها كانت 
خالل األعوام السابقة، ولعّل دراسة صحية قادمة تستطيع أن جتيب عن كل املالحظات، وتضع التقييم الصحيح، ال يسعنا إال 

أن نسجل بكل موضوعية أي تطور إيجابي حتى لو كان جزئياً.
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كذلك أش������ار لومباردو إلى أن األونروا لم تعد في التحويالت تخصص عمراً محدداً في حاالت عمليات القلب 
املفتوح، وس������وف يحصل املريض الذي جتاوز عمره الستني سنة على النسبة نفسها التي يحصل عليها املريض 
األصغر من س������تني عاماً، ولفت إلى أن هذه محاولة من األونروا للبدء في إعطاء كبير الس������ن بعضاً من حقوقه 

الصحية.

ولفت املدير العام لألونروا إلى أن اخلدمات التي س������تقدمها األونروا في املستش������فيات احلكومية هي الطبابة 
والعملي������ات اجلراحي������ة، إضافة إلى العناية الفائق������ة القلبية والعناية الفائقة حلديثي الوالدة، ويش������مل التعاقد 
اخلدمات التي تقدم في غرفة الطوارئ للمرضى الذين يعانون من حالة طارئة وجتري معاجلتهم في الطوارئ 
من دون احلاجة إلى دخول املستش������فى، مش������يراً إل������ى أن هناك خدمات لن تقدم في املستش������فيات احلكومية 
باستثناء مستشفى رفيق احلريري اجلامعي، وهذه اخلدمات ذات التقنية العالية ومعاجلة احلاالت املعقدة بناء 

على السياسة الصحية لألونروا تدفع الوكالة جزءاً من فاتورة االستشفاء ويدفع املريض ما تبقى. 

وهى تشمل اآلتي:

	•عمليات القلب والشراين والقفص الصدرى مثل القلب املفتوح وعمليات الشريان االبهر وغيرها .
	•عمليات اجلهاز العصبى ) عمليات الدماغ والعامود الفقرى وهى تشمل عمليات الديسك وغيرها(. 

	•عمليات املفاصل مثل املنظار وتغير املفاصل وغيرها. 
	•عمليات اجلهاز الهضمى املعقده مثل عميات الكبد وغيرها.

	•عمليات املتخصصه لالطفال احلديثى الوالده.
	•العمليات باملنظار مثل استئصال املراره باملنظار وغيرها.

	•عمليات استئصال االورام. 
	•عمليات العيون املتخصصه مثل عمليات املياه الزرقاء باستخدام جهاز الفاكو. 

	•عمليات االنف اذن حنجره املتخصصة. 
	•معاجة احلروق من الدرجة الثالثه.

	•معاجل������ة االورام وح������االت الس������رطان املعاجل������ه الكيميائيه مهاجل������ة االلتهاب الناجت ع������ن ضعف املناعة 
وغيرها.

	•املعاجل������ه الطبيه للحاالت املعقده واملتقدمه التى تس������تجوب عالجاً متخصص������ا مثل الغيبوبه الناجته عن 
جتمع الكبد وغيرها.

ولق������د ج������رى التعاقد م������ع بعض املستش������فيات اخلاصة ومستش������فى رفي������ق احلريري اجلامع������ي لتقدمي هذه 
اخلدمات. 

وأكد لومباردو أن وزارة الصحة اللبنانية لن تشارك فى الدفع نهائياً، وهذا ما يهمنا أن نؤكده، واألونروا هي من 
س������يدفع الفاتورة االستشفائية كاملًة في املستشفيات التي ذكرناها مع مشاركة بسيطة من املريض الفلسطيني 
في بعض األدوية واملس������تلزمات الطبية غي������ر الروتينية، حيث تدفع األونروا ما نس������بته 30% من الكلفة ولغاية 

سقف 500 دوالر.

كما سيش������ارك املريض في تكاليف العالج في غرفة الطوارئ، حيث تدفع األونروا لغاية س������قف 40000 ليرة 
لبنانية ويتكفل املريض بباقي املبلغ، وأيضاً يدفع املريض 50% من تكلفة الفحوصات التش������خيصية اخلارجية، 
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أما أدوية الس������رطان فنحن نعمل حالياً مع وزارة الصحة العامة للحصول على أس������عار أفضل لهذه األدوية، ما 
يؤدي إلى تخفيض الفاتورة على املريض حيث إن األونروا تغطي ما نسبته 50% من الفاتورة لغاية سقف محدد 

يصل إلى 800 دوالر فى السنة.

أما الش������ريك االساس������ي، وهو الهالل األحمر الفلس������طيني، فيهمنا أن نؤكد أن اخلدمات التي س������تتوافر فيها 
الطبابة والعمليات اجلراحية والعناية الفائقة إضافة إلى تقدمي خدمات غرفة الطوارئ، وجتدر اإلشارة إلى أن 
خدمات الطوارئ في الهالل األحمر الفلسطيني مغطاة بالكامل من قبل األونروا، ولكنها فقط ملعاجلة احلاالت 

الطارئة التي ال ميكن معاجلتها في املراكز الصحية التابعة لألونروا.

وجتدر اإلشارة إلى أن األونروا ال تغطي غسيل الكلى وال زرع األعضاء وال احلاالت املرضية الناجتة عن طرف 
ثالث مثل احلوادث.

ولم يحدد سيلفاتوري لومباردو عدد الليالي السريرية لكل مستشفى، وذلك بهدف تأمني حصول املريض الذي 
حتتاج حالته إلى عالج فوري، ولكن سوف جتري مراقبة هذه األمر من قبل الطبيب املراقب لألونروا، وسوف 
يوضع سجل للعمليات الباردة وجدولتها، لكي تُدار عمليات االستشفاء بشكل رشيد من دون التأثير على صحة 
املري������ض. من ش������أن هذا اإلجراء أن يؤدي إلى حصول املريض الذي يحتاج إل������ى عالج طارئ على ما يحتاجه، 
وش������دد مدير عام األونروا على أمرين مهمني وإساس������يني، هما: اجلودة في تق������دمي اخلدمات الطبية، ورضى 

املرضى واملجتمع احمللي عن اخلدمات املقدمة.
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ملحق رقم )
خدمات ال�ست�سفاء اجلديدة لالأونروا يف لبنان  )) 

الئحة بأسماء املستشفيات املتعاقدة مع األنروا للعام 2010:

جرى التعاقد مع 35 مستش������فى لتقدمي اخلدمات االستش������فائية للمرضى الفلس������طينيني موزعة على مختلف 
املناطق، وذلك لتوفير خيار أوس������ع للمريض. كما جرى التعاقد مع مستش������فيني متخصصني لتقدمي اخلدمات 

االستشفائية النفسية.

 من املهم اإلشارة الى أن التعاقد مع املستشفيات ينقسم الى نوعني:

	•األول: عقد لتقدمي خدمات الرعاية الطبية من املستوى الثاني.

	•الثان������ي: عقد لتقدمي خدمات الرعاية الطبية من املس������توى الثالث أو اخلدمات املتخصصة، ولقد حددت 
هذه اخلدمات مبستشفيات معينة، قد تكون هذه اخلدمات متوافرة في املستشفيات التي تقدم اخلدمات 
ذات املستوى الثاني، ولكنها لن تكون مغطاة من األونروا في هذه املستشفيات وليس لهذا عالقة بتصنيف 

املستشفى أو مستوى اخلدمات املقدمة فيه.

 )49(  مواد اعالمية وزعت من قبل االنروا بداية كامون األول 2010، حتت عنوان خدمات اإلستشفاء اجلديدة لألونروا في 
لبنان

ملحق، اإح�ساءات واأرقام من الأونروا
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الئحة باملستشفيات التي تعاقدت األونروا معها وتوزيعها حسب املناطق ونوعية العقد:

املستشفى الذي جرى التعاقد معهاملنطقة
لتقدمي رعاية من املستوى الثاني

املستشفى الذي جرى التعاقد 
معه

لتقدمي رعاية من املستوى 
الثاني

منطقة لبنان 
الوسطى

مستشفى حيفا
مستشفى رفيق احلريري اجلامعي

مستشفى بيروت احلكومي – الكرنتينا
مستشفى بعبدا احلكومي
مستشفى الشحار الغربي

مستشفى ضهر الباشق احلكومي

مستشفى رفيق احلريري 
اجلامعي

مستشفى الساحل
مستشفى الرسول األعظم

منطقة الشمال

مستشفى صفد
مستشفى طرابلس احلكومي

مستشفى سير الضنية احلكومي
مستشفى الدكتور عبدالله الراسي – حلبا

مستشفى اإلسالمي

مستشفى النيني
مستشفى مظلوم

مركز الشمال اإلستشفائي

منطقة البقاع

مستشفى الناصرة
مستشفى الياس الهراوي احلكومي- زحلة

مستشفى بعلبك احلكومي
مستشفى الططري

مستشفى رياق
مستشفى دار األمل اجلامعي

مستشفى ابن سينا

منطقة صيدا

مستشفى الهمشري
مستشفى صيدا احلكومي
مستشفى سبلني احلكومي
مستشفى النبطية احلكومي

مستشفى الراعي
مركز لبيب الطبي
مستشفى دالعة

مستشفى حمود اجلامعي

منطقة صور
مستشفى بلسم

مستشفى اللبناني اإليطالي
مستشفى حيرام

مستشفى جبل عامل
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ملحق رقم )
عّمال ال�سّحة يف »الأونروا« يحتّجون على ال�سيا�سة الفا�سدة  )) 

صيدا ــ خالد الغربي

ضاق أطّباء وموّظفو وعّمال قس������م الصّحة في 
وكال������ة »األونروا« ذرعاً بالسياس������ة الت������ي ينتهجها 
املشرفون على القس������م. ووصل بهم الضيق، أمس، 
إلى الش������ارع حيث نّفذوا اعتصاماً لالحتجاج على 
»السياس������ة الفاسدة«. هذه السياس������ة التي ذهبت 
ضحّيته������ا هنادي ط������ه، وهذا ما يب������دو من الالفتة 
املتواضع������ة التي حملها غالبّي������ة املعتصمني، والتي 
تكّفل أحد املعتصمني بش������رح تفاصيلها. تروي هذه 
الالفت������ة قّصة »امل������رأة الفلس������طينّية احلامل التي 
توّفيت عند ب������اب أحد املستش������فيات املتعاقدة مع 

األونروا في صيدا، بسبب تأّخر إجراءات التحويل إلجراء عملّية الوالدة القيصرّية«. مّر موت املرأة عابراً، فلم 
يكترث له أحد، سوى املعتصمني هنا، الذين حضروا منذ الصباح الباكر لالحتجاج على قرارات رئيس الصّحة 

في األونروا، التي تُترجم إهماالً في الواقع الصّحي الفلسطيني.

ف������ي حلظة ما يدرك هؤالء املعتصمون أّنهم لن يصلوا إلى نتيجة إيجابّية، فتلفت املعتصمة ليلى كعوش إلى 
»أّننا نحاول فقط«، وتش������ير إلى الفتة أحد احملال التي كتب عليها »كس������ر س������يارات أملاني وسويسري«، قائلة: 
»صحة الفلسطينني بالنسبة لقسم الصحة في الوكالة هي مجرد كسر لالستعراض على أبواب املستشفيات«. 
تغيب كعوش وس������ط الالفت������ات التي يحملها زمالؤها التي يطالبون فيها بإنصافهم في قس������م الصّحة وحتقيق 

العدالة.

وخالل االعتصام، وّجه املوّظفون مذّكرة إلى مدير األونروا في لبنان سلفادور ملباردو، تالها رئيس املجلس 
التنفيذي ملوظفي األونروا موسى النمر. ودعوا من خاللها إلى »إزالة الظلم الالحق باملوّظفني من جّراء قرارات 
رئيس الصّحة، وذلك بإلغاء ربط العالوة الس������نوية بأّي إجراء قانوني، وأن يكون اإللغاء واضحاً«. كذلك طالبوا 
ب�»حتس������ني عمل العيادات وإقرار الترقيات والتعيينات ورفع الدرج������ات«. ال تقف املطالبات عند هذه احلدود، 
حي������ث يطالبون بضرورة »رفع املس������توى الفني والتقني للعاملني، وحتس������ني عقود االستش������فاء ألهلنا في لبنان 
وتطوي������ر العقود مع املستش������فيات اجلامعية ومراقب������ة تنفيذ العقود ملنع التالعب بصحة وس������المة أهلنا ولكي 
ال حتص������د العقود املهملة ضحايا جديدة، إضافة إلى حتس������ني اخلدمات الطبية بزي������ادة عيادات األونروا في 

املخيمات، وتأمني الدواء جلميع مرضى السرطان والشلل الكلوي«.

 )50( جريدة األخبار - عدد اجلمعة 7 تشرين ثاني 2008

ملحق، اإح�ساءات واأرقام من الأونروا



الواقع ال�سحي للفل�سطينيني يف خميمات وجتمعات لبنان

262

رغم األلم...هناك أمل لدى هؤالء
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ملحق ال�ستمارة



)تصوير عبد احلليم شهابي(
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ا�ستمارة �سحية

مؤسسة شاهد حلقوق اإلنسان
ا�ستمارة �سحية

أ. معلومات شخصية:
1- اجلنس:

❑ 1ذكر

❑ 2أنثى

2- العمر:
❑ 1أقل من 18 سنة

❑ 2من 18 سنة – 28 سنة

❑ 3من 28 – 38 سنة

❑ 4من 39 – 48 سنة

❑ 5من 49 – 58 سنة

❑ 6من 59 وما فوق

3- فئة الدم:
+A1 ❑

-A2 ❑

+B 3 ❑

-B4 ❑

+AB5 ❑

-AB6 ❑

-O7 ❑

+O8 ❑

❑ 98ال أعرف /ال جواب

4- احلالة االجتماعية:
❑ 1عازب/ة

❑ 2خاطب/ة

❑ 3متزوج/ة

❑ 4أرملة/ة

❑ 5مطلق/ة
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.......................5- عدد أفراد األسرة:

6- املهنة:
❑1نعم، بأجر موسمي

❑2نعم، أعمل حلسابي

❑3نعم، موظف في األونروا

❑4نعم، موظف في مؤسسة أو شركة

❑5ال، أبحث عن عمل

❑6ال يعمل

7- املستوى التعليمي:
❑1أُّمّي 

❑2ابتدائي

❑3متوسط

❑4مهني بعد املتوسط

❑5ثانوي

❑6مهني بعد الثانوي

❑7جامعي

8- مكان اإلقامة:
❑1منطقة راقية داخل املخيم

❑2منطقة متوسطة داخل املخيم

❑3منطقة فقيرة داخل املخيم

❑4منطقة عشوائية داخل املخيم

❑5منطقة راقية خارج املخيم

❑ 6منطقة متوسطة خارج املخيم

❑ 7منطقة فقيرة خارج املخيم

❑ 8منطقة عشوائية خارج املخيم

9- سكن األسرة:
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❑ 1سكن مستقل

❑ 2سكن مشترك

❑ 3شقة باإليجار

 . معلومات عن الصحة العامة:
أبداًأحياناًغالباًدائما10ً- هل تدخن السجائر؟

1 ❑2 ❑3 ❑4 ❑

في حال اإلجابة بـ)نعم( يسأل )11(

11- كم علبة تستهلك يوميًا:
❑ 1واحدة

❑ 2واحدة ونصف  

❑ 3اثنتني

❑ 4أكثر من ذلك

❑ 98ال ينطبق

أبداًأحياناًغالباًدائما12ً- هل تدخن النرجيلة؟ 
1 ❑2 ❑3 ❑4 ❑

في حال اإلجابة بـ)نعم( يسأل )13(

13- ما هو معدل االستهالك؟
❑ 1مرة يومياً

❑ 2أكثر من مرة يومياً

❑ 3مرة أسبوعياً

❑4في املناسبات

❑98ال ينطبق

أبداًأحياناًغالباًدائما14ً- هل تشرب الكحول؟
1❑2❑3❑4❑
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في حال اإلجابة بـ)نعم( يسأل )15(
15- ما هو معدل االستهالك:

❑1مرة يومياً

❑2أكثر من مرة يومياً

❑3مرة أسبوعياً

❑4في املناسبات

❑98ال ينطبق

16- هل لديك تأمني صحي؟
❑1نعم

❑2ال

ج.العمليات اجلراحية:
17- هل أجريت عمليات جراحية

❑1نعم

❑2ال

في حال اإلجابة بـ)نعم( يسأل من )18 إلى 20( نوع اجلراحة.
18- نوع اجلراحة:

❑1التهاب الزائدة

❑2فتاق

❑3جراحة عظام

❑4قلب مفتوح

❑5استئصال ورم

❑6املرارة  

❑7مسالك بولية

❑8عيون 

❑9أذن

❑10غير ذلك

❑98ال ينطبق
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19- مكان إجراء اجلراحة:
❑1الهالل األحمر الفلسطيني

❑2مستشفيات األونروا

❑3مستشفى حكومي

❑4مستشفى خاص

❑5عيادة الطبيب

❑6غير ذلك

❑98ال ينطبق

20- تكلفة اجلراحة:
❑1أقل من 500$

❑2من $500 إلى 750$

❑3من $750 إلى 1000$

❑4من $1000 إلى 1500$

❑5من $1500 إلى 2000$

❑6$2000 وما فوق

❑98الينطبق

21- اجلهة التي دفعت تكلفة اجلراحة:
❑1األونروا

❑2التأمني الصحي

❑3الفصائل

❑4جمعيات خيرية

❑5جيبك اخلاص

❑6مساعدات من األقارب

❑98ال ينطبق

د.األدوية:
أبداًأحياناًغالباًدائما22ً- هل تستخدم األدوية باستمرار؟

1❑2❑3❑4❑
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الينطبقأبداًأحياناًغالباًدائما23ً- هل تستخدم الدواء بانتظام؟
❑a1❑2❑3❑4❑98: أمراض مزمنة  

❑b1❑2❑3❑4❑98: أمراض حادة

❑c1❑2❑3❑4❑98: عوارض مرضية

❑d1❑2❑3❑4❑98: دون سبب

الينطبقأبداًأحياناًغالباًدائما24ً- من أين حتصل على الدواء؟
❑a1❑2❑3❑4❑98: األونروا

❑b1❑2❑3❑4❑98: الفصائل

❑c1❑2❑3❑4❑98: تشتريه من الصيدلية

❑d1❑2❑3❑4❑98: أقرباء في اخلارج

❑e1❑2❑3❑4❑98: أقرباء في الداخل    

❑f 1❑2❑3❑4❑98: غير متوافر

الينطبقأبداًأحياناًغالباًدائما25ً- هل الدواء متوافر؟
1❑2❑3❑4❑98❑

26- كم تدفع ثمنًا للدواء شهريًا؟
❑1أقل من 20$

60$ - 20$2❑

   100$ -60$3❑

140$ -100$4❑

180$ -140$5❑

220$ -180$6❑

❑7$220 وما فوق

❑98الينطبق

الينطبقسيئة جداًسيئةوسطجيدةجيدة جدا27ً- ما هي نتيجة استخدام تلك األدوية؟
1❑2❑3❑4❑5❑98❑
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أبداًأحياناًغالباًدائما28ً- هل يعاني أفراد أسرتك األمراض اآلتية؟
❑a1❑2❑3❑4: قلب وشرايني 

❑b1❑2❑3❑4:  أعصاب

❑c1❑2❑3❑4: جهاز هضمي

❑d1❑2❑3❑4: عظام

❑e1❑2❑3❑4: غدد صماء

❑f 1❑2❑3❑4: جهاز تنفسي

❑g1❑2❑3❑4: مسالك بولية

❑h1❑2❑3❑4: عيون

❑i1❑2❑3❑4: أسنان

❑j1❑2❑3❑4: سكري

❑k1❑2❑3❑4: ضغط الدم

❑l1❑2❑3❑4: التالسيميا

❑m1❑2❑3❑4: سرطان

❑n1❑2❑3❑4: أمراض نفسية

❑o1❑2❑3❑4: غير ذلك حدد: ���������

أبداًأحياناًغالباًدائًما29- نوع املستشفي الذي تتردد إليه:
❑a1❑2❑3❑4: مستشفى حكومي

❑b1❑2❑3❑4: مستوصف حكومي

❑c1❑2❑3❑4: مستشفى خاص غير حكومي

❑d1❑2❑3❑4: مستوصف خاص

❑e1❑2❑3❑4: الهالل األحمر الفلسطيني

❑f 1❑2❑3❑4: عيادات األونروا

الينطبقسيئة جداًسيئةوسطجيدةجيدة جدا30ً- أسلو  املعاينة:
1❑2❑3❑4❑5❑98❑

الينطبقأكثر60 د.30 د.15 د.أدخل بسرعة31- تنتظر للدخول عند الطبيب مّدة:

1❑2❑3❑4❑5❑98❑
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غيرذلك50ألفا40ًألفا30ًألفا20ًألفا10ًآالف32- يتقاضى منك الطبيب لقاء املعاينة:«ل.ل«
1❑2❑3❑4❑5❑6❑

الاعرفسيئة جداًسيئةوسطجيدةجيدة جدا33ً- تقوميك خلدمات األونروا:
❑a1❑2❑3❑4❑5❑98: االستشفاء املقدم من األونروا

❑b1❑2❑3❑4❑5❑98: كفاءة األطباء في عيادات األونروا

❑c1❑2❑3❑4❑5❑98: طريقة تعامل أطباء عيادات األونروا 

❑d1❑2❑3❑4❑5❑98: كفاءة ممرضي وممرضات عيادات األونروا
e: طريقة تعامل ممرضي وممرضات عيادات 

األونروا
1❑2❑3❑4❑5❑98❑

الاعرفسيئة جداًسيئةوسطجيدةجيدة جدا34ً- تقوميك خلدمات الهالل األحمر الفلسطيني: 
❑a1❑2❑3❑4❑5❑98: االستشفاء املقدمة من قبل الهالل األحمر الفلسطيني

❑b1❑2❑3❑4❑5❑98: كفاءة األطباء في الهالل األحمر الفلسطيني

❑c1❑2❑3❑4❑5❑98: طريقة تعامل أطباء الهالل األحمر الفلسطيني

❑d1❑2❑3❑4❑5❑98: كفاءة ممرضي وممرضات الهالل األحمر الفلسطيني

هـ.مياه الشفة:
ابداًأحياناًغالباًدائما35ً- مصدر مياه الشفة:
❑a1❑2❑3❑4: خزان املاء في املخيم

❑b1❑2❑3❑4: مياه مكررة من محل تكرير املياه

❑c1❑2❑3❑4: شراء مياه من التعاونية

❑d1❑2❑3❑4: مياه نبع

❑e1❑2❑3❑4: غير ذلك، حدد........................

ابداًأحياناًغالباًدائما36ً- هل تغّير غالونات املياه دوريًا؟
1❑2❑3❑4❑

في حال اإلجابة بـ)دائمًا( يسأل )37(

ال ينطبقغير ذلك،حدد...........كل سنةكل 6 أشهركل 3 أشهر37- متى تستبدلها؟
1❑2❑3❑4❑98❑
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قدميةجديدة38- هل الغالونات التي تستخدمها حاليًا:
1❑2❑

االثنني معاًبالستيكيةمعدنية39- تصل املاء إلى املنزل بواسطة أنابيب:
1❑2❑3❑

قدميجديد40- خزان املاء اخلاص مبنزلك هل هو:
1❑2❑

و .متفرقات:
النعم41- هل يدخل نور الشمس إلى املنزل:

1❑2❑

أكثر من ذلكيوم42- تبقى املهمالت في املنزل ملدة:
1❑2❑

النعم43- هل يوجد في املنزل حقيبة إسعافات أّولية؟
1❑2❑

الاعرفوسطجيدجيد جدا44ً- هل تعرف كيف تتعامل مع:
❑a-451❑2❑3❑98 :اجلروح

❑b-451❑2❑3❑98 :احلروق

❑c-451❑2❑3❑98 :الكسور

❑d-451❑2❑3❑98 :االختناق

❑e-451❑2❑3❑98 :سموم األفاعي

أبداًأحياناًغالباًدائما45ً- هل متارس الرياضة؟
1❑2❑3❑4❑

أبداًأحياناًغالباًدائما46ً- هل حتصل على وجبة غذاء متنوعة؟
1❑2❑3❑4❑

أبداًأحياناًغالباًدائما47ً- تشمل الوجبة:
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❑a1❑2❑3❑4:  النشويات

❑b1❑2❑3❑4: اللحوم

❑c1❑2❑3❑4: اخلضار

❑d1❑2❑3❑4:  الفاكهة

أبداًأحياناًغالباًدائما48ً- كم وجبة طعام تتناول في اليوم؟
❑a1❑2❑3❑4: وجبة واحدة

❑b1❑2❑3❑4: وجبتني

❑c1❑2❑3❑4: ثالث وجبات

❑d1❑2❑3❑4: أربع وجبات

❑e1❑2❑3❑4: حسب الرغبة

مالحظات الباحث: 
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اأماكن تواجد الالجئني الفل�سطينيني يف خميمات لبنان

ا�ستمارة �سحية
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)تصوير م. مصطفى(
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)تصوير م. مصطفى(

ا�ستمارة �سحية
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)تصوير عبد احلليم شهابي(
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امُلْضِحُك امُلْبِكي 
بال وط�نٍ  وتشقيِْني اخِل�َياُم أنا َم�ْن ِف�ي ال�ش�تاِت لُه  ُم�قاُم    

اهُ-   ُع�قاُم وداءُ ال�بع�ِد - أَوّ أب�ي�ُت َوِف�ي ث�ن�اي�َا القلِب ُسقٌم    

ْمَت يَ�ق�ت�ل�ُه الك�الُم ل�َع�َلّ  الَصّ َصرخُت بَوجِه َمن َصَمتوا ُعقوًدا    

يَ�ش�ي�ُب لَه�ْولِ َمْسَمِع�َها الِفطاُم َوُرْح�ُت أُصوغ مِ�ْن ُدِرّي َم�آس     

بال َمأَوى ، َوقْد َحكَم اللئاُم �تاِت أعيُش َميْتا     أنا َم�ْن ِف�ي ال�َشّ

ؤاُم ِسَوى الَعيُش  املُقهقُر والُزّ "ِف�لْسط�يْ�ِن�ْي" ول�يْ�َس  ل�ُه ق�َراٌر    

وُم�ُرّ  الَع�يْ�ِش  ي�َأب�َاهُ  الِك�َراُم َزايَا     جرع�ُت املُ�َرّ مْن كأِس الَرّ

َوال  َماًءا   إذا  اش�ت�ََدّ   األَواُم ف�لْسُت ب�ُم�شت�ٍه لْو ُرمُت طْعًما    

وت�ُرَم�ى  للج�َياِع غ�ًدا ِع�ظاُم ُم   للُمل�وِك  ال�ي�َْوَم  ل�ْحٌم     ي�ُق�َدّ

ك�ل�يْ�ٌل   ُم�ْع�َدٌم  ت�رٌب  ك�َُهاُم َوَح�ْس�بْي  أن�َّني ع�اٌل ف�ق�ي�ٌر    

ودمُع العنِي  ِفي املَأقى ِسَجاُم سجنٌي في املخَيِّم  يَا حِلَظي    

َشهيقي  ِمْن َهَوا الَبلَوى  ِسقاُم زفيري )ثاِنَي األكسيِد ( ذٌلّ    

َماَء  إذا  أن�َام َوأل��ت�َِح�ُف  الَسّ تَراِني ِفي الثرى أرِمي ِفراِشي    

َوال  لل�ن�َّْوِم  إْن  َج�َنّ ال�ظالُم َولْسُت مُبْدِرٍك ِللَعيِْش طْعًما    

وال َم�ب�ْن�ًى  يُ�َش�َيّ�ُد  أو ي�ُق�اُم فال بَيٌْت ي�َق�ي�نَا َحَرّ َشْمسٍ     

)ت�َُب�ْرَوُز( ث�َمّ ت�ْح�وي�َها ال�ق�َُماُم أُح�وُز َشَهاَدًة ، ل�ِك�ْن َهَباًء     

ف�ذا  َع�ي�ٌْب وَمْحظ�وٌر  َح�َراُم! وإّني إْن َعِملُت وأجِن قوتا     

ذُوو ِع�ل�مٍ   َوف�ت�َواُه�ْم  ت�ََماُم!! كأَنّ القوَم ِمْن َحولي ُشيوٌخ    

يِْق ِفي األْحَشا ِضَراُم! وناُر الِضّ َوَشاُدوَها َحَواجَز َض�يِ�ّق�اٍت    

�َواُم؟! أِن ت�أك�ل�ه  الَسّ أحْل�ُم ال�ضَّ َوَراُحوا يَنَهشوَن اللْحَم فينا    

وأت�َع�اٌب . ف�ََه�ْل  ه�ذا َس�الُم؟! ف�هذي ِع�ي�َشتِ�ي َه�ٌمّ وَغ�ٌمّ     

أغ�ٌَرّ    َخ�يِ�ٌّر   ُح�ٌرّ   ُه�َماُم ! وبَْع�ُد ف�إن�َّني َرْغ�َم املَآِسي     

ف�َُسْح�ق�ًا  لل�َح�ي�َاِة  إذا أَض�اُم! وإنَك إْن تسلِني َعْن َحَياِتي    

قصيدة للطفل عمر منيب زعيتر

بقلم: عمر منيب زعيرت ال�سف العا�سر: "ثانوية  الأق�سى"كتبت يف خميم الربج ال�سمايل  �سور يف 2010/3/15
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