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مع تفشي فريوس "كوروان" املستجد يف لبنان، عاد واقع القطاع الصحي 
ري املرتدي داخل املخيمات الفلسطينية إىل الواجهة، بوقع شديد غ

 .ارتداداته متواصلة حلني كتابة الورقة مسبوق، وصدى ال تزال
من شهر شباط/فرباير  21سجل لبنان أول إصابة ابلفريوس يف 

 21أول حالة داخل املخيمات يف  أعلنت "أونروا" ومن مث ،20201
، وهي لسيدة من فلسطينيي سوراي مهجرة إىل خميم 2020نيسان/إبريل 

األصوات املناشدة واحملذرة من أن   لبناين،  وعلتاجلليل مبنطقة البقاع ال
كارثة غري مسبوقة قد تضرب جمتمع اللجوء الفلسطيين يف لبنان يف حال 
انتشار الوابء يف املخيمات، ألسباب عديدة، تبدأ ابلبنية الصحية 

 املرتهلة، وال تنتهي ابالكتظاظ السكاين اهلائل وسوء األحوال املعيشية.
فات، تصرحيات عنصرية، تدعو إىل عزل املخيمات زادت من حدة التخو 

عن سائر املناطق اللبنانية، وإن مل تلق أي آذان صاغية على أرض الواقع، 
 لكنها، ال شك، طنت يف أذين كل الجئ فلسطيين.

الدراسات املتعلقة ابلقطاع الصحي جملتمع اللجوء الفلسطيين يف لبنان 
"بوابة الالجئني  شحيحة جدًا كسائر اجملاالت، وهو ما دعا

الفلسطينيني"، إىل حماولة املسامهة يف تبيان واقع البنية الصحية يف 
املخيمات، وأتثرياته احلتمية على الالجئني الفلسطينيني، خصوصًا مع 

على بعض الدراسات  تعتمد هذه الورقة البحثية أزمة "كوروان" املستمرة.
ملقابالت مع املعنيني املنشورة سابقًا رغم قلتها، إىل جانب عدد من ا

 واملطلعني على هذا اجملال.
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 واقع القطاع الصحي في مخيمات لبنان قبل أزمة "كورونا"  

ال بد من اإلشارة بداية إىل أن الالجئني الفلسطينيني يف لبنان ال حيصلون 
على اخلدمات االجتماعية للدولة، مبا يف ذلك الرعاية الصحية، وتعترب 

الجئني الفلسطينيني "أونروا" ومجعية اهلالل األمحر وكالة غوث وتشغيل ال
 الفلسطيين القيمنين الرئيسينين على الشأن الصحي للفلسطينيني يف لبنان. 

شرعت الوكالة األممية إبجراء إصالح يف برانمج الصحة منذ عام 
 ، هبدف "التصدي لالحتياجات املتغرية لالجئني الفلسطينيني".2011

، فقد تبنت الوكالة هنج فريق صحة األسرة 2الرمسي وحبسب موقع "أونروا"
يف املرافق الصحية األولية، ابالستناد إىل قيم الرعاية الصحية األولية اليت 

 تنادي هبا منظمة الصحة العاملية.
يقدم فريق صحة األسرة خدمات شاملة يف الرعاية الصحية األولية تقوم 

ملها، كما يساعد يف على أساس تقدمي الرعاية الكلية لألسرة أبك
  التصدي إىل القضااي الشاملة اليت تؤثر يف الصحة، مثل النظام الغذائي

والنشاط البدين، والتعليم، والعنف القائم على النوع االجتماعي، ومحاية 
 .3الطفل، والفقر، والتنمية اجملتمعية

وتسمي الوكالة النهج الذي تستخدمه بـ "هنج دورة احلياة"، حبيث تساعد 
الالجئني يف مراحلهم العمرية كافة، بدءًا من مرحلة ما قبل احلمل وحىت 

 الشيخوخة.
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وتتضمن اخلدمات الصحية اليت تقدمها "أونروا": رعاية ما قبل احلمل 
رعاية احلوامل )الرعاية يف مرحلة الوالدة، رعاية ما بعد الوالدة، تنظيم 

 يم ومراقبة النمواألسرة(، رعاية الرضع واألطفال )عيادة الطفل السل
التطعيم، فحوص التقصي والكشف الطيب(، الصحة املدرسية، األمراض 
املزمنة غري السارية، رعاية العيادات اخلارجية، صحة الفم واألسنان 
خدمات االختصاص، التأهيل والعالج الطبيعي، اخلدمات التشخيصية 

الداخلية خدمات التصوير ابألشعة(، رعاية املرضى  )اخلدمات املخربية،
 الصحة النفسية اجملتمعية وأخرياً صحة البيئة.

وفيما يتعلق ابملستشفيات، تغطي الوكالة بشكل كامل تكاليف العالج 
يف مستشفيات اهلالل األمحر الفلسطيين اخلمسة يف لبنان، فيما تقيم 
اتفاقيات مع عدد من املستشفيات احلكومية واخلاصة اللبنانية، وتغطي 

 للرعاية الصحية فيها، حبسب كل حالة.نسباً متفاوتة 
ولكن السؤال يبقى، كيف أثرت األزمة املالية للوكالة على اخلدمات 

 الصحية اليت تقدمها؟
 تأثير األزمة المالية على خدمات "أونروا" الصحية

أشار رئيس قسم الصحة التابع لـ "أونروا" يف لبنان، الدكتور عبداحلكيم 
تقلص أايً من اخلدمات اليت تقدمها، واقتصرت  ، إىل أن الوكالة مل4شناعة

 أضرار األزمة وأتثرياهتا على املوظفني يف هذا القسم.
وأكد شناعة أن قسم الصحة يف لبنان مل يفكر حىت يف تقليص اخلدمات 

إلدراكه بشكل مسبق األوضاع اليت مير هبا الالجئون  الصحية
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الوكالة إىل األموال  الفلسطينيون، لكنه مل ينف، يف الوقت نفسه، حاجة
 لتقدمي دعم أكرب لالجئني.

ي لبنان، تقدم 28وبحسب موقع الوكالة، فإن ل  "أونروا" 
 
 للرعاية الصحية األولية ف

ً
   مرفقا

ي كل عام، إىل جانب أكير من  931
 
ألف  23ألف استشارة طبية لالجئير  الفلسطينيير  ف

 استشارة لتقصي أمراض الفم واألسنان. 

حتسني "أونروا" لبعض خدماهتا الصحية يف لبنان كزايدة  وعلى الرغم من
عدد أطباء الصحة العامة والتعاقد مع مزيد من املستشفيات، لكن رئيس 

أن الوكالة ال تزال عاجزة عن  جمدي كرمي، أكد الطبية، الشفاء مجعية
 .5تلبية احتياجات املريض الفلسطيين

فري اخلدمات الصحية أبرز أوجه القصور تتمثل يف عدم التمكن من تو 
ألعداد املرضى الكبرية، وخصوصًا لناحية العجز ابألدوية، إذ ميكن أن 
تنقص الكثري من األدوية مع الوصول إىل آخر كل شهر نتيجة ضغط 

 املرضى.
وأضاف أن هناك نقصًا كبريًا يف الفحوصات املخربية اليت تقوم هبا 

( واإلكو X-rayعاعي )املختربات التابعة لـ "أونروا"، فالتصوير اإلش
(Echo ( ال تتوفران دائماً، كما أن األخصائيني )أمراض القلب أو

أطباء األمراض النسائية( ال يكونون متواجدين دائمًا يف بعض العيادات، 
يتواجدون يومًا يف األسبوع، وهذا غري كايف لعالج املرضى الفلسطينيني 

 حبسب كرمي.
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 منة، إذ أوضح وركز كرمي على موضوع األدوية املز 
ً
أن "أونروا" ترصف عددا

ي يضطر نحو 
 الكثير من األدوية التى

 منها ويبقى
ً
ائها من  %65محددا من المرض  إىل شر

 الصيدليات الخاصة. 

 مستشفيات الهالل األحمر: نقص في الخبرات واألدوات 

، هبدف تقدمي 1969أتسست مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين عام 
جتماعية لالجئني الفلسطينيني املقيمني يف لبنان يف اخلدمات الصحية واال

املخيمات، وتتمركز مؤسسات اجلمعية، التابعة ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، داخل او ابلقرب من هذه املخيمات، وختدم املسجلني منهم 

 .6وغري املسجلني لدى األمم املتحدة، وفق موقع اجلمعية
لة يف االحتاد الدويل جلمعيات ومت االعرتاف بعضوية اجلمعية الكام

 6 2006حزيران/يونيو عام 22محر بتاريخ الصليب األمحر واهلالل األ
 للجمعية مخسة مستشفيات )مستشفى اهلمشري/صيدا، الناصرة/برالياس

بلسم/خميم الرشيدية، صفد/خميم البداوي(، إىل جانب مثانية مراكز ،
 صحية يف لبنان.

ر اجلمعية، أوضح مسؤول اإلعالم وحول الوضع الصحي، من وجهة نظ
، أنه متأزم منذ فرتة 7يف اهلالل األمحر الفلسطيين، الدكتور عماد احلالق

طويلة متأزم نتيجة الوضع االجتماعي واالقتصادي، وبسبب االكتظاظ 

                                                            
6  
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السكاين يف املخيمات ومشاكل البنية التحتية، وخاصة يف السنوات 
 األخرية.

ت بفعل "صفقة القرن" وحصارها وأوضح احلالق أن األزمة اشتد
االقتصادي الذي أدى إىل تقليص بعض اخلدمات من قبل "أونروا"، 
إضافة إىل إجازة العمل اليت كان هلا أثر سليب على أبناء املخيمات، 
ومرورًا ابألزمة االقتصادية اليت مير هبا لبنان، وارتفاع كلفة العالج يف 

ي يواجهه الالجئ الفلسطيين وهو لبنان، وصواًل إىل وابء "كوروان"، الذ
 منهك اقتصادايً وصحياً، وفق احلالق.

وعدد احلالق عددًا من العراقيل اليت تواجه اجلمعيات الصحية عمومًا يف 
املخيمات الفلسطينية يف لبنان، إذ إن نسبة األطباء الفلسطينيني قليلة 

من  مقارنة مع تعداد السكان يف املخيمات، إىل جانب فقدان الكثري
طالب الفلسطينيني إىل دراسة الطب التخصصات، جراء عدم جلوء ال

وهجرة الكثري  هم من ممارسة املهنة بعد التخرجطاملا القوانني اللبنانية متنع
 .فرص عمل من األطباء حبثاً عن

وأشار الناطق ابسم مجعية اهلالل إىل أن "أونروا" هي املسؤولة األوىل 
يني، ذاكرًا أن اجلمعية، عرب مستشفياهتا صحيًا عن الالجئني الفلسطين

اخلمسة ومراكزها الصحية، تساهم يف تقدمي اخلدمات الصحية، ضمن 
اإلمكانيات املتوفرة، وأبرز تلك اخلدمات هي العمليات اجلراحية والطبابة 
من خالل العيادات والطوارئ، إضافة إىل برامج صحية توعوية على مدار 

 ة اجملتمعية وبرانمج تدريب املتطوعني.السنة من خالل برانمج الصح



احلالق أن الغطاء الصحي اليوم حباجة إىل خطة طوارئ إنقاذية  ويؤكد
  من الوكالة األممية، وأتمني متويل كايف لدعم الصحة واإلغاثة، والتعليم

عرب توجيه نداءات للمجتمع الدويل لتحمل مسؤولياته أمام الشعب 
 لفلسطينية يف لبنان.الفلسطيين خاصة يف املخيمات ا

 لكن، كيف هو واقع اخلدمات املقدمة من اجلمعية من وجهة نظر طبية؟
أن  ،8جمدي كرمي الطبية، الشفاء وضح رئيس مجعيةيف هذا السياق، ي

مستشفيات ومراكز اهلالل تفتقر إىل كثري من التجهيزات واخلربة، هذا 
الطبية اخلاصة الضعف، أدى إىل جلوء الكثري من املرضى إىل املراكز 

 املوجودة يف كثري من املخيمات.
ووفق كرمي، فإن القطاع الطيب الفلسطيين يف لبنان حيتاج إىل كثري من 
التطوير، خصوصًا يف املستشفيات واملراكز الصحية املوجودة، وعلى 
سبيل املثال نقص تصوير الرنني املغناطيسي غري املوجود أبدًا يف أي خميم  

 (، موجود يف خميم واحد.CTسكان" )كما أن فحص "سييت 
وأكد كرمي أنه من املفروض أن يكون هناك منظومة صحية متكاملة 
داخل املخيمات، واملؤسسات التابعة للهالل األمحر الفلسطيين، لكي 

 تستطيع سد مجيع النقص الذي حيتاجه املريض وبتكلفة رخيصة.
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 د الحاجات الطبيةالمراكز الصحية الخاصة في المخيمات.. مساهمة في س

وهنا يربز دور املراكز الصحية اخلاصة العاملة يف املخيمات، اليت تساهم 
وحتديدًا عرب توفري بعض األخصائيني، كما تساهم،    يف تغطية النقص

عرب تكلفتها املتدنية مقارنة بتلك املوجودة خارج املخيمات، يف التخفيف 
من كلفة  %50أحيااًن إىل  من األعباء املالية لالجئني، واليت قد تصل

 األخرى خارج املخيمات.
أبرز تلك املراكز تتمثل يف مجعية الشفاء الطبية، اليت أتسست عام 

، ويقع مكتبها الرئيسي يف صيدا، كما 2009، وافتتحت عام 2008
تقريبًا يف مجيع احملافظات، إضافة إىل  موجودة تضم سبعة مراكز طبية

 خلاصة يف خميم البداوي.مركز خاص لذوي االحتياجات ا
 200سيارة إسعاف، وأكثر من  22للجمعية فريق إسعاف حيتوي على 

 متطوع يف مجيع املخيمات والتجمعات الفلسطينية يف لبنان.
 وتتوزع اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية على ستة برامج:

، إضافة إىل ولية من خالل مراكز املوجودةموضوع الرعاية الصحية األ -1
لصحية اجملانية لرعاية املسنني، إضافة إىل الرعاية الصحية لأليتام األايم ا

 حيث يتلقون العالج داخل املراكز التابعة للجمعية جماانً.
  رعاية األمومة والطفولة، من خالل برامج توعوية وحماضرات وأنشطة -2

مثل موضوع الكشف املبكر عن سرطان الثدي، إىل جانب الكشف 
 ال كضعف السمع والبصراملبكر عن أمراض األطف

األشخاص ذوي اإلعاقة، أتمني بعض األدوية وابإلضافة إىل بعض  -3
 املستلزمات الطبية والصحية للمعاقني.



فرق اإلسعاف والدفاع املدين، دورات إسعاف أويل، نقل املرضى  -4
 واملصابني، بشكل جماين.

 برانمج الوقاية، يتطرق إىل مجيع نواحي التوعية الصحية -5
واة، يتعلق ابملراكز الطبية التابعة للجمعية يتعلق بتطوير عمل برانمج مدا -6

 اجلمعية.
 اإلغاثة العاجلة، مثل موضوع االشتباكات يف عني احللوة. -7

  أزمة "كورونا" بين الواقع المعيشي والحظر المنزلي 

بعد عرض وجيز ألبرز القائمني على القطاع الصحي الفلسطيين 
القصور فيها، تعاجل الفقرة الثانية من  واخلدمات اليت يقدموهنا، وأوجه

هذه الورقة كيفية استجابة "أونروا" حتديداً، ومن مث مجعية اهلالل األمحر 
 الفلسطيين، إىل أزمة "كوروان".

منذ سنوات، والوضع املعيشي واالقتصادي لالجئني الفلسطينيني يف لبنان 
، متت فيها يف احندار مستمر، متأثرًا برتاكمات ممتدة على مدى عقود

معاملة املخيمات الفلسطينية معاملة أمنية حبتة، أمهلت فيها اجلوانب 
اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية، إضافة إىل قوانني عنصرية حرمتهم وال 

 تزال، من أبسط احلقوق اإلنسانية.
وزارة العمل برائسة كميل أبو هذه الرتاكمات، توجت إبجراءات 

الفلسطينيون وكثري من اللبنانيني معهم، ضد  سليمان، واليت هب فيها
فرض مزيد من القيود على عمل الفلسطينيني، احملرومني أساساً من العمل 

 يف عشرات املهن.



تبع ذلك أزمة لبنانية غري مسبوقة، على شىت الصعد املالية واالقتصادية 
يود والسياسية، رافقها تدهور للرية اللبنانية مقابل الدوالر األمريكي وق

على التحويالت املالية وسحب أموال املودعني، ليزيد الوضع السيء 
معه معاانة الالجئني يف املخيمات، والذين يعتمد كثري سوءاً، وتتفاقم 

 منهم يف معيشتهم على التحويالت املالية من أقارهبم يف اخلارج.
 أزمة "كوروان" ، حلتومع هذا الوضع غري املسبوق لبنانيًا وفلسطينياً 

لتفرض على مجيع اللبنانيني واملقيمني احلجر املنزيل، خوفًا من تفشي 
 الفريوس وعدم القدرة على السيطرة عليه.

 كيف استجابت "أونروا" ألزمة "كورونا" في لبنان؟

   تصاعدت التخوفات يف املخيمات والتجمعات الفلسطينية يف لبنان
، يف ظل االكتظاظ على اعتبار أن أي تفش للفريوس فيها سيكون كارثياً 

 السكاين اهلائل، وبنية صحية ابلكاد تغطي احلاجات األساسية لالجئني.
 وفور اإلعالن الرمسي عن أول حالة مصابة بفريوس "كوروان" يف لبنان
شكلت "أونروا" غرفة طوارئ للتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة 

ر لتعزيز إمكانياهتا مليون دوال 14الصحة العاملية، وأطلقت نداء جلمع 
، وهو ما يراه الكثري من املتابعني غري  9يف التعامل مع انتشار "كوروان"

 كايف.

                                                            
وس كورونا، موقع أخبار األمم المتحدة، مليون دوالر لتعزيز إمك 14األونروا تطلق نداء لجمع   9 ي التعامل مع انتشار فير

 
انياتها ف

 /2020/03/1051702https://news.un.org/ar/story.: 2020آذار/مارس  20
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ويف سبيل تنفيذ خطة صحية شاملة، اتفقت "أونروا" وخمتلف الفصائل 
والقوى الفلسطينية واجلمعيات الطبية واللجان الشعبية، على تشكيل 

ف التعاون وتوحيد اجلهود هبدف خلية أزمة، ترأسها الوكالة األممية، هبد
 .10محاية املخيمات من الفريوس وفرض اإلجراءات الوقائية عليها

كما أكدت أهنا ستتكفل ابلفحوصات، وبعالج أي حالة فلسطينية 
 تصاب ابلفريوس.

لكن الالفت، أنه على الرغم من تشكيل اللجنة، فقد عمل الدفاع املدين 
اخلاصة يف الكثري من املخيمات الفلسطيين وعدد من املراكز الطبية 

، وانتشرت 11والتجمعات الفلسطينية على تعقيم الطرقات واحملالت
 مبادرة فردية ومجاعية توعوية ومحالت إغاثية جبهود أهايل املخيمات.

وفيما يتعلق بعمل اللجنة املشكلة برائسة "أونروا"، فقد دعت األهايل إىل 
حاالت الضرورة القصوى، إىل جانب  نازهلم وعدم اخلروج إىل يفااللتزام مب

 نشر اإلرشادات التوعوية يف املخيمات وعرب وسائل التواصل االجتماعي.
معات يف املخيمات والتج وحىت كتابة هذه الورقة، مت تسجيل أول إصابة

"أونروا" ال تزال تعمل على جتهيز مركز عزل  الفلسطينية يف لبنان، ولكن
عه ابلعمل، إىل جانب زايرة قام هبا يف سبلني دون حتديد موعد لشرو 

ممثلون عن الوكالة إىل مدرسة السموع داخل خميم عني احللوة، لبحث 
 .12إمكانية استخدامها كمركز آخر للعزل يف حال دعت احلاجة

                                                            
ي مخيمات لبنان، موقع "بوابة الالجئير  اتفاق فصائلي عل تشكيل لجنة برئاسة " أونروا" لمواجهة "  10

 
كورونا" ف

 ،"  /13418https://refugeesps.net/posts .: 2020آذار/مارس  16الفلسطينيير 
11  ، ي سبلير 

 
ي مخيمات لبنان ونستكمل تجهير  مركز العزل ف

 
موقع "بوابة الالجئير   "أونروا": لم تسجل حاالت "كورونا" ف

 ،"  /13736https://refugeesps.net/posts .: 2020نيسان/أبريل  13الفلسطينيير 
12   ،" ي لبنان؟، موقع "بوابة الالجئير  الفلسطينيير 

 
 18ماذا تضمن االجتماع الخامس للجنة الصحية برئاسة "أونروا" ف

 /13788https://refugeesps.net/posts. : 2020يسان/أبريل ن
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وابلتعاون مع مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين، ومنظمة "أطباء بال 
فحص فريوس حدود"، أعلن مستشفى اهلمشري يف مدينة صيدا أن 

 .13"كوروان" ابت متاحاً يف مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين
ويؤخذ على الوكالة عدم إهنائها العمل مبركز العزل يف سبلني، وعدم 
حتديد مراكز للحجر الصحي داخل املخيمات الفلسطينية، وهو ما أكده 

مستشفى صور احلكومي  وزير الصحة اللبناين، محد حسن، يف زايرته إىل
خميم البص، إذ أكد بصريح العبارة أن وزارته مل تلمس أي إجراء  يف

 ميداين عملي، لكل املؤسسات الدولية الداعمة لالجئني الفلسطينيني 
والسوريني، معتربًا أن هناك "أتخرًا وعدم جدية يف اإلجراءات حلفظ 

   14."اإلنسان الفلسطيين والسوري، خاصة ضمن حتدي فريوس كوروان
ونروا" عن إجراءات وقائية لعمل العيادات، وذلك عرب كما أعلنت "أ

  توصيل األدوية إىل املنازل وإهناء املعامالت عرب تطبيق "واتس آب"
وفيما يتعلق ابملدارس التابعة للوكالة يف لبنان، فقد أعلنت إدارة "أونروا" 

، وجناحها يف تطبيقه 15إغالقها، وحيسب هلا اتباع نظام التعليم عن بعد
 كبري.  إىل حد

                                                            
13    ،" ، موقع "بوابة الالجئير  الفلسطينيير 

ً
ي صيدا يبدأ بإجراء فحوصات "كورونا" غدا

 
ي ف نيسان/ابريل  7مستشق  الهمشر

2020 :. 13662https://refugeesps.net/posts/ 
، وكالة قدس برس لألنباء،   14 ي تؤكد تخلي األونروا عن الالجئير 

 12سياسيون فلسطينيون: ترصيحات وزيرة الصحة اللبنان 
 60371tp://qudspress.com/index.php?page=show&id=ht.: 2020نيسان/أبريل 

ي لبنان، موقع "الغد"،   15
 
: 2020نيسان/أبريل  9األونروا تقر نظام التعليم عن بعد ف

-https://www.alghad.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
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. /%D9%84%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%8A-D8%A8%D8%B9%D8%AF% 

 ،" ، موقع "بوابة الالجئير  الفلسطينيير  ىلي
ي ظل الحجر المي  

 
ي لبنان تواصل برنامج التعلم عن بعد ف

 
نيسان/أبريل  12"أونروا" ف

2020 :. 13723https://refugeesps.net/posts/ 
 

https://refugeesps.net/posts/13662
https://refugeesps.net/posts/13662
http://qudspress.com/index.php?page=show&id=60371
http://qudspress.com/index.php?page=show&id=60371
https://www.alghad.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86/
https://www.alghad.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86/
https://www.alghad.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86/
https://www.alghad.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86/
https://refugeesps.net/posts/13723
https://refugeesps.net/posts/13723


أما مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين، فقد عاونت "أونروا" يف محالت 
التوعية ونشر سبل الوقاية، وشاركت يف جلنة الطوارئ برائسة "أونروا" 
حتت عنوانني أساسيني: نشر وسائل الوقاية وأتمني العالج اجملاين ألي 

 .16فلسطيين يصاب ابلعدوى
  اإلعالن عن حالة طوارئداخل مستشفيات ومراكز اجلمعية، مت 

فجهزت غرف عزل على مداخل املستشفيات للحاالت اليت حتمل 
عوارض "كوروان"، ومت تدريب الطواقم الطبية على التعامل معها وعلى 
محاية أنفسهم أيضًأ، حىت يتم نقل املرضى إىل مستشفى بريوت احلكومي 

 .17عرب الصليب األمحر اللبناين
 راءات الوقائية من "كورونا" بين الواقع المعيشي واإلج

على الرغم من عدم الرضا التام عن اإلجراءات اليت قامت هبا "أونروا" 
فريوس "كوروان"، إال أن األزمة املعيشية فرضت  خطر تفشي صحيًا جتاه

 نفسها على تلك اإلجراءات.
املناشدات والصرخات عّمت خمتلف املخيمات والتجمعات الفلسطينية، 

االقوى من الشمال، وحتديدًا من خميم هنر البارد، الذي  وإن كان صداها
 .18صرخ أهله: "املوت ابملرض أشرف من املوت جوعاً"

 

                                                            
ي   16

 
، الدكتور عماد الحالق، ف ي

ي الهالل األحمر الفلسطيت 
 
 . 2020نيسان/أبريل  8مقابلة هاتفية مع مسؤول اإلعالم ف

 المصدر السابق.   17
"، موقع "بو   18

ً
ف من الموت جوعا ابة الالجئير  مخيم نهر البارد بعد شهر عل أزمة "كورونا": "الموت بالمرض أشر

 ،"  /13520https://refugeesps.net/posts .: 2020آذار/مارس  25الفلسطينيير 
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ي  90بعض التقديرات تشير إىل أن ما يقارب  بل إن
 
من الالجئير  الفلسطينيير  ف

 .19لبنان باتوا بال عمل
ومع هذه املناشدات، أعدت "أونروا" خطة لتوزيع مساعدات لالجئني 

فلسطينيني األكثر فقراً، ما القى رفضاً فلسطينياً موحداً، على اعتبار أن ال
اجلميع متأثر بشكل كبري ابألزمة الراهنة، حىت إن اخلالفات بني "أونروا" 

 تراجع وخمتلف األطراف الفلسطينية حيال هذه النقطة حتديداً، أدى إىل
مساعدات جلميع مزيداً من الوقت حلني أتمني   الوكالة عن اخلطة وطلبها

 20الالجئني.
قال املفوض العام لـ "أونروا"، فيليب الزاريين، إن الوكالة  ويف هذا الصدد،

ختطط إلطالق نداء استغاثة للبنان تشمل الالجئني الفلسطينيني لتغطية 
 .21حاجاهتم االقتصادية األساسية

وعلى الرغم من أن ظاهر أزمة "كوروان" صحي، لكن امتداداته طالت 
نب املعيشي بشكل مباشر، ويؤخذ على "أونروا"، عدم استجابتها اجلا

السريعة هلذا الشق، حتديدًا وأن بوادر األزمة املعيشية بدأت منذ أشهر، 
ومناشدات الالجئني الفلسطينيني مل هتدأ، إال أن الوكالة مل تلق هلا أي 

 آذان صاغية.
 

                                                            
ي لبنان، موقع   19

 
منظمة حقوقية تطالب األمم المتحدة بتقديم مبالغ مالية عاجلة لمساعدة الالجئير  الفلسطينيير  ف

 . 2020نيسان/ابريل  18طينية لحقوق اإلنسان" )شاهد(، "المؤسسة الفلس
ة،   20 وس الكورونا، موقع النشر ها بمواجهة فير ي العالقة بير  "القوى الفلسطينية" و"االونروا" بسبب تقصير

 
 14توتر ف

 . 2020نيسان/ابريل 
ق األوسط»ل « أونروا»مفوض   21 ق «: الشر ، صحيفة الشر ي غياب الحل السياسي

 
وري ف نيسان/أبريل  17األوسط، دورنا ض 

2020 . 
 



 خاتمة

فلسطينيني "أونروا" مل تكن استجابة وكالة غوث وتشغيل الالجئني ال
لفريوس "كوروان" على املستوى املطلوب. ففي الشق الصحي، أكد كالم 
وزير الصحة اللبناين عدم وجود أي جهود واضحة على األرض، كما أن 
الوكالة مل تنته إىل اآلن من مركز العزل الصحي يف سبلني، وتغيب عن 

 فلسطينية.إجراءات التعقيم يف الكثري من املخيمات والتجمعات ال
على الصعيد املعيشي، كان لفريوس "كوروان" أتثريات حادة على واقع 

ابملنازل  خصوصًا وأن أوضاعهم ال تقوى على احتمال االلتزام الالجئني
وعدم الذهاب إىل العمل ويف معظمها أعمال يتقاضون أجرها بشكل 

 جراء الرتكمات والواقع غري املسبوق الذي يعيشه لبنان. يومي
الرغم من وجود بعض املسامهني غري "أونروا" يف تقدمي خدمات  وعلى

ضمن القطاع الصحي لالجئني الفلسطينيني يف لبنان، إال أهنا تتصدر 
الواجهة يف أزمة "كوروان"، عقب تشكيل مجيع الفصائل والقوى 
الفلسطينية، ومعها اجلمعيات واملراكز الطبية، خلية أزمة برائسة الوكالة 

يضعها يف أمام استحقاق مسؤوليتها املباشرة حيال واقع األممية، ما 
 الالجئني.

جيب على إدارة الوكالة العمل على الصعيدين الصحي واإلغاثي إلجناح 
اإلجراءات الوقائية ضد "كوروان"، ألن الالجئني، ومعظمهم من العمال 

ي واقع االقتصاداملياومني، ال يتحمل كثري منهم البقاء يف املنازل جراء ال
واملعيشي املرتدي، وهنا أيضًا يقع مأخذ على الفصائل الفلسطينية 
ومنظمة التحرير يف عدم إجياد برامج تنموية ومشاريع تشغيلية داخل 



املخيمات الفلسطينية، توفر عماًل الئقُا لالجئني الفلسطينيني وضماانً 
اجتماعياً، منذ ما قبل هذه األزمات، بل ترك الالجئون الفلسطينيون 

واجهون مصريهم بشكل فردي يف ظل كل ظروف اإلقصاء اليت مرست ي
 حبقهم من قبل القوانني اللبنانية.

كما أن التنسيق الذي حصل، بني "أونروا" واجلانب الفلسطيين، عرب 
تشكيل جلنة مشرتكة ملواجهة "كوروان"، وإن كان قد يشكل نقطة 

قطاع الصحي انطالق يف سبيل التعاون وتضافر اجلهود للنهوض يف ال
داخل املخيمات الفلسطينية يف لبنان، فإنه ال جيب أن يعفي أنروا من 

 التزامها بكامل مسؤولياهتا جتاه الالجئني الفلسطينيني.
 


