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مجتمع
تحقيق وحده الهواء ال يزال متاحًا (إلى حد ما) امام الالجئين الفلسطينيين .خفض وكالة «أونروا» موازنتها،
تحت ضغط إنقاص االدارة األميركية مساهمتها المالية ،بدأ ُيلمس لمس اليد في مخيمات اللجوء في لبنان.
«التقشف» الدولي ّ
حول التعليم والصحة ترفًا ليس في متناول أولئك «المزروكين» في أزقة يكاد ُيمنع الهواء
من دخولها!

خدمات الـ«أونروا»
خفض
ُ َ
متى يقطع الهواء عن الفلسطينيين؟
زينب إسماعيل
«خ ـف ــض امل ـ ــوازن ـ ــة» ّأول غ ـي ــث ال ـع ــام
ال ـج ــدي ــد ف ــي وك ــال ــة غـ ــوث وتـشـغـيــل
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ال ـشــرق
األدنى (أونروا)ّ .بررت الوكالة األممية
الـ ـنـ ـق ــص الـ ـ ــذي سـ ّـيـ ـط ــاول عـ ـ ــددًا مــن
الخدمات التي يتلقاها الفلسطينيون
في بالد لجوئهم بـ«تراجع التمويل»
الـ ـ ـ ــذي ك ــان ــت ت ـت ـل ـق ــاه مـ ــن الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ،املـ ـم ـ ّـول الــرئ ـي ـســي ،تـقــريـبــا،
ل ـل ــوك ــال ــة .ل ـك ــن م ــدي ــر ال ــوك ــال ــة ،ب ـيــار
كــران ـبــول ،ك ــان أكـثــر وضــوحــا عندما
عـ ـ ـ ـ ــزا خـ ـ ـف ـ ــض الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
مساهمتها في الوكالة إلى حسابات
سياسية ،ال إلى طريقة عمل املنظمة،
كـمــا كــانــت قــد أشــاعــت إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب .السياسة هي
السبب املباشر .ال أسباب تعلو فوق
أزم ــة تــوتــر ال ـعــاقــات بــن السلطتني
األميركية والفلسطينية.
أث ــر الـخـفــض يـظـهــر جـلـيــا فــي تــراجــع
ـدد م ــن الـ ـخ ــدم ــات ،وال س ـي ـمــا تلك
عــ ٍ
املتعلقة بالصحة والتعليم .وهاتان
خــدم ـتــان أســاس ـي ـتــان ي ـع ـ ّـول عليهما

أثر خفض الموازنة يظهر جليًا في
عدد من الخدمات ،وال سيما
تراجع ٍ
المتعلقة بالصحة والتعليم
ال ــاج ـئ ــون .إذ ي ـتــابــع ن ـحــو 115260
طــالـبــا وطــالـبــة دروس ـهــم فــي م ــدارس
الـ«أونروا» ،ويستفيد نحو  3,1ماليني
ش ـخــص م ــن خــدمــات ـهــا الـصـحـيــة في
بلدان اللجوء الفلسطيني .في ظل هذا
الواقع املستجد ،كيف يمكن هؤالء أن
يكملوا حياتهم مــع تــراجــع ـ ـ وحتى
غياب ـ ـ أكثر الحاجات ضرورة؟
ال يـخـ ّـص ال ـجــواب بـلـدًا وح ــده ،ولكن
للبنان خصوصية هنا ،إذ يحتضن
الكثير من الالجئني الذين يختبرون
في كل يوم نقصًا في جوانب الحياة،
س ــواء ف ــي طــريـقــة عـيـشـهــم أو ف ــي ما
ي ـصــل إل ـي ـهــم م ــن خ ــدم ــات .ال حــاجــة
ل ـل ــوص ــف .ت ـك ـفــي ي ــد «أبـ ـ ــو ش ـف ـيــق»،
عـ ـض ــو ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـقـ ـي ــادي ــة لـلـجـبـهــة
الشعبية لتحرير فلسطني ،املوجهة
ن ـح ــو أح ـ ــد بـ ـي ــوت امل ـخ ـي ــم ل ـف ـه ــم مــا
ي ـع ـي ـشــون .ي ـس ــأل« :هـ ــاد مـنـظــر بني
آدمني عايشني هــون؟» .يقول بثقة إن
ّ
تمهيدية
ما يحدث «ما هو إال خطوة
ُ
إلل ـغ ــاء األون ـ ــروا ال ـتــي ت ـ َـع ـ ّـد الـشــاهــد
الوحيد على نكبتنا».
ح ـ ـ ــال م ـس ـت ـش ـف ــى ّ ح ـي ـف ــا ف ـ ــي م ـخ ـيــم
الـبــرج نـمــوذج يفند تــداعـيــات الـقــرار
األم ـي ــرك ــي .أه ــل امل ـخ ـيــم ي ـج ــدون في
تسمية «مستشفى» نوعًا من البذخ.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـي ـ ـهـ ــم ،ه ـي ـئ ـت ــه ت ــوح ــي
ب ــامل ــرض أكـ ـث ــر م ــن الـ ـصـ ـح ــة .مـعـظــم
ّ
املتصدعة ُ
بهت لونها ،فبدت
جدرانه
كمشهد تلوين طفل لباب بيته بألوان
مـبـعـثــرة .كــل االخـتـصــاصــات الطبية
مـ ـت ــواف ــرة ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى ،ول ـك ــن مــا
ف ــائ ــدت ـه ــا إن ك ـ ــان سـ ـك ــان امل ـخ ـي ــم ال
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ــأي ف ـحــوص
أو تـحــالـيــل طـبـيــة مــن دون أن تكون
«األون ـ ـ ـ ـ ــروا» سـ ـنـ ـدًا .ف ـه ــم م ـض ـطــرون
للرجوع إلــى الــوكــالــة ،فــي كــل شــاردة

الناس في مخيم برج البراجنة يعانون من كل شيء (هيثم الموسوي)

ـات
وواردة ،لـلـحـصــول ع ـلــى ت ـحــويـ ٍ
من شأنها التخفيف من كلفة العالج.
هــذا الــرجــوع بــات «مكلفًا» مــع جولة
الـخـفــوضــات ال ـجــديــدة .فــي الـســابــق،
ك ــان يـفـتــرض بــاملــريــض تـقــديــم طلب
إلـ ــى ال ـ ـ ــ«أونـ ـ ــروا» ق ـبــل م ــوع ــد إجـ ــراء
ال ـف ـح ــوص ال ـت ــي ي ـن ــوي ال ـق ـي ــام بـهــا
ب ــ 15يــومــا .ال ـيــوم ،أصـبـحــت العملية
أكثر صعوبة بسبب «عجز» الوكالة.
ال ـ ـع ـ ـجـ ــز طـ ـ ــاولـ ـ ــت تـ ــأث ـ ـيـ ــراتـ ــه أي ـض ــا
العاملني في الوكالة .إذ عمدت أخيرًا
إلــى خفض عــدد العاملني مــن أطباء
وع ـ ّـم ــال مـيــاومــن ومــوظـفــن عاملني
فــي مكتب اإلدارة املــركــزيــةّ .أدى ذلك
إلـ ـ ــى ع ــرقـ ـل ــة ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــواصـ ــل بــن
الــوكــالــة والــاج ـئــن املـسـتـفـيــديــن من
خــدمــات ـهــا .وأدى أي ـض ــا إل ــى تــراجــع
املـسـتــوى الـخــدمــاتــي لـلــوكــالــة تــالـيــا.
يروي أحد املستفيدين أنه كان يقصد
ّ
املركز الرئيسي لتسلم دواء السكري
كــل شهر ،وكــان األمــر يستغرق «ربــع

ساعة بالكتير» ،صار اليوم يستغرق
أكثر من ساعة ونصف ساعة بسبب
ّ
ق ــل ــة امل ــوظ ـف ــن (مـ ــن ع ـم ــال وإداريـ ـ ــن
وأطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء) .ض ـ ـعـ ــف ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات فــي
املستشفى يدفع السكان للجوء إلى
مــركــز إلح ــدى الجمعيات الـتــي تملك
آالت أف ـض ــل م ــن ت ـل ــك املـ ــوجـ ــودة فــي
«حيفا».
طـ ـ ـ ــاول الـ ـنـ ـق ــص «الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة» .ص ــار
الحصول على أبسط مقومات البقاء
صعبًا .ولكن ،ليست الصحة وحدها.
الناس هنا في مخيم البرج يعانون
مـ ــن كـ ــل ش ـ ـ ــيء .أهـ ــالـ ــي ه ـ ــذا امل ـخ ـيــم
ال ــذي يـضــم نـحــو  36000نـسـمــة في
مساحة ال تتجاوز الكيلومتر املربع
الــواحــد 16000 ،منهم مــن الوافدين،
وخ ـص ــوص ــا م ــن سـ ــوريـ ــا ،س ـب ــق أن
تلقوا وعــودًا كثيرة بتحسني البنى
التحتية للمخيم وظــروف القاطنني
فيه ،إال أن الوعود بقيت في الهواء.
يتساءل الـنــاس :أيــن تــذهــب األم ــوال

ال ـت ــي ت ــأت ــي بــاس ـم ـهــم؟ وال يـمـلـكــون
ج ــواب ــا .ح ـتــى إن إيـ ـج ــارات الـبـيــوت
بدأت تتحول إلى مشكلة حقيقية ،إذ
إن البيت الــذي يضم غرفة ومطبخًا
وحـ ـم ــام ــا ب ـ ــات إي ـ ـجـ ــاره ال ـ ـيـ ــوم ،مــع
ال ـ ـن ـ ــزوح ،م ـئ ـت ــي دوالر .ه ـ ــذا لـيــس
ك ــل شـ ــيء .ت ــأت ــي ب ـعــض الـجـمـعـيــات
ّ
لتحسن الـبـيــوت ،فيرفع
إلــى املخيم
أص ـح ــاب ـه ــا بـ ــدل إيـ ـج ــاره ــا لـكــونـهــا
صارت جيدة نوعًا ما .وهذا ليس كل
شيء أيضًا .ثمة أمــور كثيرة سبقت
الخفض األخير الــذي زاد الطني بلة
إضافية.
ل ـ ـكـ ــن ،م ـ ــا الـ ـسـ ـب ــب لـ ـك ــل هـ ـ ـ ــذا؟ ي ــرى
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ف ـ ــي الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة
لـتـحــريــر فلسطني فــي لـبـنــان م ــروان
عبد العال ،أن «إضعاف قيمة الدعم
الـ ـ ــذي ت ـت ـل ـقــاه ال ــوك ــال ــة ه ــو الـسـبــب
ال ــرئ ـي ـس ــي الت ـج ــاه ـه ــا ن ـح ــو ات ـب ــاع
ـف ف ـ ــي ال ـت ـق ــدي ـم ــات
سـ ـي ــاس ــة ت ـق ـش ـ ّ
والخدمات» ،محذرًا من أن «استمرار

ّ
سيسبب أزمة كبيرة مع
هذا الوضع
نهاية العام الجاري».
يـتـحـ ّـدث عبد الـعــال عــن «التداعيات
األخـطــر» لهذا الخفض ،فيشير إلى
أن «ال ـه ــدف م ــن وراء م ــا ي ـجــري هو
ُ
إضعاف وكالة األون ــروا التي تعنى
ب ـق ـض ـيــة ال ــاجـ ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
ُ
الـتــي تـ َـعـ ّـد بــدورهــا قضية سياسية
بــام ـت ـيــاز ،تـمـهـيـدًا إللـغــائـهــا نهائيًا
للدخول في مشروع توطني لالجئني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن» .عـ ـن ــده ــا ،يـصـبــح
«ال ــاجـ ـئ ــون م ــواط ـن ــن ع ــادي ــن فــي
ُ
الـ ـ ــدول ال ـت ــي لـ ـج ــأوا إل ـي ـه ــا ،فــتـلـغــى
ف ـكــرة الـ ـع ــودة وت ـت ــرك فـلـسـطــن إلــى
ال ـع ــدو» .يختتم عـبــد ال ـعــال حديثه
بالقول« :الحل لهذه األزمة يكمن في
ّ
تدخل مجموعة دولية غير خاضعة
لـلـتــأثـيــر األم ـيــركــي إلي ـج ــاد مـصــادر
تمويل بديلة من تلك التي بدأت ّ
تحد
من مساهماتها تدريجًا».
ل ـكــن ،م ــاذا عـمــا تـقــولــه «أم الـصـبــي»

