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 مقدمة

ه ثكنة قديمة سمه الرسمي في ملفات األونروا )مخيم ويفل( ألن فيمخيم الجليل، إ

سم أحد قادتهم، ويقع في منطقة بعلبك قرب القلعة الرومانية الشهيرة، إللجيش الفرنسي على 

 .في البقاع شرق لبنان

سكانه تقريباً لتلك سم مخيم الدنمارك، بسبب هجرة نصف إ يهالفلسطينيون علوأطلق 

 مأله صيفا اف. غير أن وجود الالجئين من سوريفي الشتاء ويمتلئ في الصي غالبالد، فيفر

 .وشتاء

 

 الواقع السكاني

يقطن المخيم  اآلن أكثر من ستمائة وخمسين عائلة فلسطينية بحسب إحصاءات اللجنة 

في حين تشير إحصاءات   ،الشعبية، إضافة الى مئات العائالت الفلسطينية  الالجئة من سوريا

 422 ليهمإالجيء فلسطيني يضاف  1241 ودوجلى إ 1نة الحوار اللبناني الفلسطينيلج

الجئ  00888لى وجود حوالي إ نروا تشيروأما إحصاءات األ .سورياالجيء فلسطيني من 
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ة ال تزيد عن كيلو متر مربع واحد، وسط ظروف معيشية تزداد مسجل على مساحة جغرافي

 تجاهل المعنيين ألوضاعهم المعيشية. في ظللول فصل الشتاء ككل عام، قساوتها مع ح

بين األونروا واللجان  األرقام اإلحصائية ا التفاوت الكبير فيويبقى السبب وراء هذ

ليس فقط على مستوى مخيم الجليل الجدير ذكره أن هذا التفاوت مجهوال. والجمعيات و

حصرا، إنما نجده على صعيد جميع اإلحصاءات المتعلقة بأعداد الالجئين الفلسطينيين في 

 لبنان. فما هي أبعاد هذه التفاوتات و لصالح من تزيد أو تنقص؟

 

 الواقع اإلقتصادي و البنى التحتية

شون في الثكنات المساكن في المخيم ليست صحية حيث ال يزال الالجئون يعي

، وهي تفتقر إلى ضوء النهار والتهوية. الفرنسي األصلية التي تعود إلى حقبة الجيش

 .والظروف في المخيم قاسية على وجه الخصوص في الشتاء

يزيد الطين بلة، الفقر الذي يعاني منه أبناء المخيم، مما يؤدي إلى العديد من و

لفلسطينيين سوى العثور على وظائف عرضية ان وليس بإمكان الالجئيالمشاكل اإلجتماعية. 

وحتى إن  .في الزراعة واإلنشاءات. ويتسرب الطالب غالبا من المدارس بهدف إعالة أسرهم

طقس على ترك العمل وجد الالجئ وظيفة، فهي ليست دائمة، فسرعان ما تجبره ظروف ال

حتى أصبح شائعا صرف ما تم جنيه على شراء المازوت للتدفئة. نزل والمكوث في المو

لمدة ثالثة إلى أربعة شهور لحرق المال على شكل مازوت طيلة أشهر العمل "القول: 

 الشتاء".



يعاني المخيم من سوء خدمات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(. 

صعيد ـ في لبنان، على 14كما أّنه األكثر حرماناً بين مخيمات الالجئين الفلسطينيين الــ  ـ

خدمات المؤسسات األهلية والمدنية العاملة في الوسط الفلسطيني. ويؤدي النقص في الخدمات 

 األساسية، والتهميش الغير مبرر للمخيم، إلى رغبة جامحة لسكانه بالرحيل عنه.

 ،وعدم توافر فرص العمل للمتخرجين ،قتصادي المتردي في لبنانإن الواقع اإل

باإلضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية، جعلت الكثير من التالميذ يفضلون التعليم المهني 

لتحاق بذويهم في وعية، أو السعي الجاد للهجرة واإلبدل التخصصات في مجاالت علمية ن

 .الدول األوروبية المختلفة

 

 ة بحاجة الى ترميمالمنازل المتصدع

ليات تأهيل الوحدات السكنية التي هي لى عموالمخيم يفتقر إ منذ عشر سنوات

لى ترميم من قبل الوكالة التي لم تقم بترميم المنازل المتصدعة وعددها بحاجة ماسة إ

 لى أن جاءت حصة مخيم الجليلرغم معاينتها للعائالت المتضررة، إوحدة سكنية  011

عني أننا سننتظر هل هذا ي  وحدة سكنية. 01وفقا لفريق الهندسة ب  عماراإلمن مشروع 

لحصول على موافقة إعادة ترميم باقي عشر سنوات أخرى ليتمكن مخيم الجليل من ا

 سكنية؟ال الوحدات
 

قامت األونروا قبل شهرين بمرحلة أولى من ترميم المنازل غير الصالحة في المخيم، 

 فيمنزالً  08اء وترميم ما يقارب حيث أشرف قسم الهندسة في األونروا على إعادة بن

 المخيم، على أن يستتبع بمرحلة الحقة لعدد آخر.



الجدير بالذكر أن معظم األهالي الذين استفادوا من إعادة البناء أو الترميم يشتكون من 

ثابتة  ص الحد األدنى للترميم وفق معاييرونروا تخصّ صة لهم، إذ أن األالقليلة المخصّ  المبالغ

ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة أزمة ارتفاع  االعتباريأخذ بعين لدى قسم الهندسة، ولم 

 الدوالر.

"اسطبل الخيل  في المخيم على هذا الصعيد هي البناء الفرنسي ساسوتبقى المشكلة األ

عائلة، إذ يعاني من تصدعات  06اآليل للسقوط والذي يضم أكثر من  أيام الجيش الفرنسي"،

، فاألونروا قامت بعملية تجميل إذا صح التعبير وانهيار بعض أجزاء سقفه في بعض المنازل

 عبر تغليف أماكن التصدعات ودهانه فقط.

 

 و فيروس كورونا الوضع الصحي

واألمراض  مراض المنتشرة كالربو والحساسيةيعاني أبناء المخيم الكثير من األ

 أمراض القلبخرى كالضغط والسكري وباإلضافة إلى األمراض المزمنة األ ،التنفسية

وغيرها، وذلك بسبب الرطوبة في المنازل وغياب الشروط الصحية فيها في ظل تراجع 

 .خدمات األونروا وارتفاع الفاتورة االستشفائية في المستشفيات الخاصة

 0في مخيم الجليل نتيجة تسجيل  جديدا شكلت أزمة كورونا تحديامن قرابة شهرين  

المخيم من سوريا" وحالة واحدة من أهالي  من النازحينمنها من عائلة واحدة  5إصابات "

ال حيث  ،ؤسسات الطبية والصحيةفالمخيم يعاني من نقص في الم .من جيران العائلة المصابة

ومستوصف تابع لجمعية الشفاء  ،يوجد مستشفى خاص بالمخيم، إنما عيادة تابعة لألونروا



وضعه واألحمر الفلسطيني ويعاني من نقص في الكادر الطبي، ومركز تابع لجمعية الهالل 

 .تردي نتيجة نقص المعدات الالزمةم

 

مع بداية أزمة كورونا في البالد، اتخذت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في 

يتناغم مع إجراءات  االمخيم بعض اإلجراءات للوقاية من الفايروس، حيث أصدرت قرار

التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية، من خالل إغالق المحالت بعد السابعة مساًء، 

 والحد من التجمعات في المخيم، وإغالق المقاهي ومحالت األلعاب.

من جهتها نظمت الجمعيات والمؤسسات المدنية "الدفاع المدني، الهالل األحمر، 

حمالت تعقيم مكثفة في شوارع وأزقة المخيم،  ،"ةمنظمة الشبيبة التقدميجمعية الشفاء، 

 باإلضافة لوضع حواجز ثابتة للتعقيم على مداخل المخيم وعلى مدار الساعة.



 

ومجمل  .روا الغائب األكبر في هذه األزمة حتى تسجيل حاالت اإلصابةوبقيت األون

المخيم، وتعاونت مع وزارة الصحة اللبنانية ما قامت به األونروا هو جولة تعقيم يتيمة داخل 

خالل المرحلة األولى من الفحوصات حالة  488ة لما يقارب التي نظمت حملة فحص عشوائي

 داخل عيادة األونروا في المخيم. التي قام بها فريق من وزارة الصحة اللبنانية

ز حجر وبعد تسجيل حاالت اإلصابة الجديدة خصصت األونروا مدرسة طبريا كمرك

للمصابين وأفراد العائلة اآلخرين، وقد افتقد تجهيز الحجر ألبسط مقومات الحياة، وقد القى 

 موجة كبيرة من الغضب من قبل أهالي المخيم.

 .من الفايروس بشكل كاملومن الجدير ذكره أن جميع حاالت اإلصابة قد تعافت 

واء من قبل جهة، سو قد شهد المخيم العديد من الزيارات الرسمية من أكثر من 

نظمة التحرير الفلسطينية م ممثلين عنممثلين عن األونروا وخصوصا القطاع الصحي فيه، و

 لى وزير الصحة اللبناني.السفير أشرف دبور، وصوال إو

منه الصحي أماذا قدم المسؤولون عن المخيم و لكن ماذا أثمرت هذه الزيارات؟ و

ى مستوى الحدث، أم التدابير التي اتخذت كانت علمحاصرتها؟ و هل لمعالجة تلك المشكلة و

 التقاط الصور كانت كافية؟أن الزيارات و



 

 أزمة توفير مياه الشرب

من أزمة مياه خانقة، نتيجة لجفاف البئر  4812و  4810عانى المخيم خالل العام 

د المخيم الذي كان يغذي المخيم، والذي استعاضت عنه األونروا بتعاقد مع بلدية بعلبك لتزوي

 لم يتم تجديده ما تسبب باألزمة.بالمياه من بئر البلدية المجاور، إال أنه وبعد انقضاء مدة العقد 

حاولت األونروا عالج األزمة بحفر بئر جديد في المخيم، ولكن مياه البئر كانت 

 ملوثة وغير صالحة لإلستخدام، وقد شاب المشروع الكثير من مؤشرات الفساد.

من المشاريع بتمويل من اليابان "حفر بئر،  نفذت األونروا عددا 4812خالل العام 

بناء خزان مياه، بناء قاعة فوق المدرسة، تعبيد طرقات المخيم" وقد أدى حفر البئر في 

 المخيم لعالج األزمة.

 

 توصيات:

الفصائل الفلسطينّية بدور أكبر حيث يكون أكثر وكالة األونروا و ضرورة أن تقوم .1

االهتمام  الجليلفلسطينّية مخّيم وتأثير، وأن تولّي قيادة منّظمة الّتحرير الفاعلّية 

 الكافي.

اّلزمة لمواجهة فيروس تأمين المستلزمات الوقائّية الو إتخاذ اإلجراءات الّضرورّية .4

 ، تفاديا إلصابات جديدة يمكن أن تسجل في المخيم.الكورونا



المماطلة على عدم المتصدعة المهددة بالسقوط ونازل قيام األونروا بترميم باقي الم .6

غالء األسعار في بعين اإلعتبار الظروف المعيشية واألخذ حساب حياة الناس، و

 عملية دفع بدائل الترميم.
إعادة تجهيز مركز الهالل األحمر وتأهيليه كمستشفى يستفيد منه أهالي المخيم. ودعم  .2

 يم من حيث المعدات والتجهيزات.المؤسسات الطبية والصحية الفاعلة في المخ
على األونروا أن تضع معايير واضحة في موضوع التحويالت للمستشفيات المتعاقدة  .5

معها، بما يتناسب مع الواقع الصحي في المخيم. إذ أن تقسيم الحاالت الصحية 

تأجيل حاالت تحتاج دخول ارئة دون معايير تحتكم لها يؤدي لحاالت باردة وأخرى ط

 ألشهر طويلة. المستشفى
تأمين مساعدات دائمة ألهالي المخيم، على غرار المساعدات التي تقدم لالجئين من  .0

سوريا، إذ أن الوضع الخاص الناتج عن اإلهمال والذي يعاني منه أهالي المخيم 

 يستوجب الدعم والمساعدة.


