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الهجرة �إلى الغرب

هــروب �إلـى المــوت

كلمـــة العـــــدد
وت�ستم��ر ن�ش��رة تطوي��ر بت�سليط ال�ض��وء على
امل�ش��كالت التي يعاين منها الالجئون الفل�سطينيون
ب�أق�لام جمموع��ة م��ن املتطوع�ين ال�شب��اب الذين
�أحب��وا �أن ينقل��وا �صورة �أهاليه��م اىل خارج الأطر
ال�ضيقة.
الأم��ر اجلدي��د والالفت ه��و �أن امل�ش��كالت التي
تالح��ق الالج��ئ ال تقت�ص��ر عل��ى لبن��ان فح�س��ب،
ب��ل تتع��داه �إىل دول �أوروبي��ة خمتلف��ة ،كث�ير
م��ن الالجئ�ين توهم��وا وج��ود جن��ة عل��ى الأر�ض
الأوروبي��ة فوجدوا م�ساح��ات ال تختلف كثري ًا عن
�أماك��ن �سكنه��م الأوىل ،وه��ذا م��ا ي�برز يف تقاري��ر
كتبها عدد من ال�شباب.
�ستبق��ى تطوير تر�ص��د الواقع وتنقل��ه كما هو
ب�صورة مو�ضوعية.

املحرر

احل ��رب يف ��س��وري��ا م�ستمرة ،االو� �ض��اع
االقت�صادية يف لبنان اىل ت��راج��ع وت��ده��ور،
الإق ��ام ��ات ب��ات��ت غ�ير ق��ان��ون �ي��ة ،ال�لاج�ئ��ون
معر�ضون للإعتقال والرتحيل ،مل يبق �أمامهم
��س��وى ال �ه��روب اىل �أوروب� ��ا ع�بر ه�ج��رة غري
قانونية.
�شادي �شاب فل�سطيني هُ ِّجر من �سوريا
ب�سبب احلروب وال�صراعات امل�سلحة� ،ضاقت
به �سبل احلياة فاتخذ ق��رار ًا بالهجرة غري
القانونية ،لكن حلمه انتهى بكابو�س كبري بعد
غرقه يف عر�ض البحر بعد ان تركهم املهرب
وحدهم ي�صارعون البحر يف قارب �صغري.
و�ضع ��ش��ادي ال يختلف ع��ن و�ضع عائلة
عبداهلل كردي ال��ذي خ�سر ابنه ايالن(3اعوام) وغالب (5
اعوام) باال�ضافة اىل زوجته بعد تعر�ض القارب الذي يحملهم خللل
تقني يف البحر وارتفاع املوج وانتهت رحلة كردي بعودته مع ثالثة
جثث من عائلته اىل الرب الرتكي.
ويقول ع.م ": .يقدم جتار الب�شر خيارات عدة �أم��ام املهاجر
مقابل مبالغ مادية باهظة ت�صل اىل  5500يورو لل�شخ�ص الواحد.
ويف ا�سطنبول الرتكية وحتديد ًا يف منطقة اك�سراي ويف منطقة
زوارة الليبية يتجمع املهربون لعقد �صفقاتهم مع الالجئني الذين

ال �إقامة ممكنة يف ال�سويد

يتعر�ضون اىل عمليات ابتزاز كثرية وقد ت�صل اىل م�ستوى الن�صب
واالحتيال.
وكانت املفو�ضية العليا لالجئني قد ك�شفت ان اكرث من  700الف
مهاجر اغلبهم من ال�سوريني و�صلوا اىل اوروب��ا عرب البحر املتو�سط
خالل العام احلال  2015يف حني ق�ضى  3210مهاجر غرق ًا يف البحر
ب�سبب انتقالهم بقوارب �صغرية التي غالب ًا ما تتحول اىل قوارب موت
تغرق يف عر�ض البحر.
اينا�س حممد خليفة

اللجوء لي�س نزهة

ال�ص ��ورة وردية عن ال�س ��ويد ،يلج�أ ال�ش ��باب الهارب من احلرب يف �س ��ورية �إىل ال�سويد �أم ًال
يتحقيق احللم اجلميل ،ي�أتون �أم ًال بحياة هادئة ،لكن الواقع ال ي�شبه احللم.
م�صطفى الهارب من �أتون احلرب ال�سورية يروي معاناته :كنت متحم�س ًا للرحيل �إىل ال�سويد
لأب ��د�أ حياة جديدة .والدي �س ��بقنا اىل هناك ،ح�ص ��ل عل ��ى �إقامة وتقدم بطلب مل ال�ش ��مل ،بعد
معاناة كبرية ا�س ��تطعنا دخول ال�س ��ويد انا واخي بناء على الإقامة التي ح�ص ��ل عليها والدي .وهو
بانتظار ح�صوله على اجلن�سية بعد عامني".
ي�ص ��مت برهة قبل ان يكمل حديثه" :اول م�ش ��كلة واجهتنا ان ال�س ��لطات ال�س ��ويدية رف�ض ��ت
طلبي اللجوء التي تقدمت بها والدتي و�ش ��قيقتي اللتان بقيتا يف �سورية ،وكان احد النتائج تدمري
عائلتنا ،ن�صفها يف ال�سويد والن�صف الآخر يف �سورية".
وعن احلياة يف ال�س ��ويد ،يو�ض ��ح م�ص ��طفى ،احلياة هنا �ص ��عبة جد ًا ،وخ�صو�ص� � ًا ان هناك
م�شكلة بت�أمني ال�سكن وامل�أوى املنا�سب ،معظم الالجئني ي�ضطر اىل ا�ستئجار منزل لل�سكن ،واقل
بدل �إيجار يبلغ  1000دوالر امريكي اي اكرث من امل�ساعدات التي تقدمها الدولة للعائلة الالجئة.
وعن البدء يف احلياة اجلديدة ،يو�ض ��ح م�ص ��طفى :يف  23ت�ش ��رين الث ��اين  2015بد�أت انا
واخي الدر�س ،بداية علينا تعلُّم اللغة ال�س ��ويدية ،التحقت واخي ووالدي ب�أحد املعاهد .انا واخي
ممنوع علينا العمل ،لكن لوالدي احلق يف العمل لكن فر�ص العمل نادرة ،ولي�س �س ��ه ًال على املرء
�أن يجد عم ًال عرب الطرق القانونية و�إذا وجد عم ًال حتت الطاولة يعني خمالفتك للقانون.
ويع ��اين م�ص ��طفى من م�ش ��كلة اخرى ي�ش�ي�ر اليها قائ�ل ً�ا :احلياة هنا تختل ��ف عن جمتمعنا
العربي ،هنا كل واحد له عامله اخلا�ص ،ال توجد عالقات اجتماعية بني النا�س ،يقفلون حمالتهم
وي� ��أوون اىل بيوتهم باكر ًا .ال جند �أماكن لق�ض ��اء الوقت ،وك�أنه ممن ��وع على الالجئ ان ميرح او
بفرح ،وخ�صو�ص ًا ان امل�ساعدة ال تكفي ثمن ًا للأكل وال�شرب.
ويختم م�صطفى حديثه :ن�شعر بالعزلة وقلة املال� ،أخاف ان ا�صاب باالكتئاب وال منلك بيدنا
�سوى ال�صرب ،لكن ا�صعب امر هو عدم االندماج يف جمتمعهم.
م�ص ��طفى هو واحد من حوايل  30الف �س ��وري الجئ ح�ص ��لوا على �إقامة دائمة يف ال�س ��ويد
لكنه ��م يعانون من نف�س امل�ش ��كالت ،بطالة� ،ص ��عوبة احل�ص ��ول على م�س ��كن ،وع ��دم الت�أقلم مع
املجتم ��ع .و�إذا كان ��ت ال�س ��ويد ما زالت ت�س ��تقبل الجئني فهل بقدرتها ان حتل م�ش ��كالت ال�س ��كن
والت�أقلم واالندماج؟
دعاء عو�ض

يبدو ان مراكز
ا�ستقبال الالجئني
يف �أمل���ان� �ي���ا ب��ات��ت
عاجزة عن ا�ستقبال
امل� � ��زي� � ��د م� �ن� �ه ��م.
وع �م �ل �ي��ة الإي � � ��واء
امل �ت �ك��ام �ل��ة � �ص��ارت
�أ� �ص �ع��ب ب�ك�ث�ير من
ال�سابق ،خ�صو�ص ًا
ب�ع��د ت��دف��ق الآالف
م��ن ال�لاج �ئ�ين من
خمتلف �أنحاء العامل وخ�صو�ص ًا من �سورية اليها.
يتوهم البع�ض ان معاناته تنتهي بو�صوله اىل
املانيا ،وك�أنها اجلنة على الأر���ض ،وك�أن مرحلة
تنتهي من حياته لتبد�أ مرحلة اخرى ،لكن ح�سن
�شرقاوي الجئ �سوري رحل اىل املانيا بعد رحلة
�شاقة ك��ادت ان ت��ودي بحياته غرق ًا لكن القدر
انقذه واو�صله اىل بر االمان .عن و�ضعه يقول" :
اقيم يف �صالة لكرة ال�سلة مع نحو مئة �شخ�ص من
جن�سيات خمتلفة ،ومن خلفيات وثقافات خمتلفة.
هذا االكتظاظ ال�سكاين يف مكان واحد وا�ستخدام
اغطية النوم بدون تنظيف متكرر �أدى اىل تف�شي
االمرا�ض واالوب�ئ��ة� .أجريت لنا عمليات تطعيم
لكن ذلك مل مينع تف�شي االمرا�ض".
وتو�ضح املتطوعة يف احد مراكز اللجوء �سمرية
يربود ،وهي الجئة �أي�ض ًا ،االمر قائلة :نعم ا�صيب
عدد كبري من الوافدين اىل املانيا بامرا�ض جلدية
وخ�صو�ص ًا اجلرب ،ب�سبب ا�ستعمال اغطية النوم

ب �� �ش �ك��ل م �� �ش�ترك
بدون تعقيم ،كذلك
ا�ستخدام االدوات
امل� �ن ��زل� �ي ��ة ب���ش�ك��ل
م� ��� �ش�ت�رك وب � ��دون
تنظيف �أي�ض ًا.
وت� � ��� � �ض� � �ي � ��ف
ا� � �ض � �ط� ��ررن� ��ا اىل
حتويل املر�ضى اىل
�أطباء اخت�صا�صيني
وم �ت��اب �ع��ة ت�ن��اول�ه��م
االدوي��ة الالزمة اىل حلظة انتهاء العالج ب�شكل
كامل.
وي�شري الباحث االجتماعي ن�ضال متيم اىل
ظروف الإيواء الكارثية" :مت و�ضع حاويات ل�سكن
الالجئني وبجانبها �سجن لالجئني الذين رف�ضت
طلبات جلوئهم بانتظار ابعادهم".
وي�ضيف متيم :عدم معاجلة م�شكلة الإي��واء
ب�شكل �سريع ي ��ؤدي حتم ًا اىل ت�ضخم امل�شكالت
وبالتايل اعطاء �صورة عن ظروف الإيواء ال�سيئة
يف حماولة القناع من بقي يف �ساحات احلرب يف
املنطقة بعدم املجيء �إىل املانيا واللجوء اليها.
ويختم :حتى الذين تقدموا ب�أوراقهم ملراكز
اخل��دم��ات االجتماعية وح�صلوا على الإق��ام��ة
ي�ضطرون للإقامة يف مناطق غري منا�سبة بيئي ًا
واجتماعي ًا.
نور حريري
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الريموك

عودة الأمل لالجئين الفل�سطينيين
هل هي حقيقة؟
يب ��دو ان االتفاق ��ات الت ��ي مت ��ت ب�ي�ن اط ��راف
ال�ص ��راع ال�س ��وري و ت�سوية �أو�ض ��اع املعار�ضة امل�سلحة
ومنها داع�ش ،خ�صو�ص� � ًا بالن�س ��بة ملخيمات الالجئني
الفل�س ��طينيني جنوب دم�شق ،وان�س ��حاب االخري منها
اىل �ش ��مال �س ��وريا ،يف بداية كانون االول عام ، 2015
قد �أ�ش ��عل جذوة االمل مرة اخ ��رى يف نفو�س الالجئني
الفل�س ��طينيني املهجرين من �س ��وريا اىل لبنان ،كما يف
�سوريا ،لكن بن�سب متفاوتة.
ً
احلاجة فتحية مطلق عبداهلل ( 58عاما)،
هاج ��ر ابنها الوحيد اىل ال�س ��ويد لي�ؤمن حياة اف�ض ��ل
لزوجت ��ه وام ��ه واوالده ،وبقي ��ت وحده ��ا تعق ��د الآمال
بالع ��ودة اىل خمي ��م الريم ��وك ،وعيونه ��ا ال تكف عن
البكاء على فراق وحيدها.
تق ��ول ب�ص ��وتها املفع ��م بالقوة رغ ��م املعان ��اة " :اذا عاد
املخيم كما كان ،ف�أنا �س�أكون �أول العائدين اليه".
ب.ع� .ش ��اب يف ال�س ��ابعة والع�ش ��رين من العم ��ر يقول" :
�أخ�ش ��ى العودة اىل خميم الريموك خوف ًا من عدم توفر فر�ص
عمل وبالتايل عدم متكني من �إعالة زوجتي وطفلي".
ثم �أ�ض ��اف :وما ال�ض ��مانات لعدم عودة الأو�ضاع ملا كانت
عليه خ�صو�ص� � ًا ان باقي املناطق يف �س ��وريا ال تزال تعاين من
اال�شتباكات واحلرب.
و�س� � َّرت الطفل ��ة �سيم��ا �سليم��ان ،عندما �س� ��ألناها عن
ُ
رغبتها يف العودة اىل خميم الريموك م�س ��قط ر�أ�سها ،وقالت
ب�س ��عادة ":نع ��م �س� ��أعود مع �أهل ��ي لأنن ��ي �س� ��أعيد ذكرياتي،
واتخل�ص من حزين".
ثم �ص ��متت قلي�ل ً�ا وقالت ب�ب�راءة� :إذا ع ��دت للمخيم لن
ا�س ��مع مرة اخرى ان هناك اماكن �ستدمر ،و�ستنتهي احلرب
ونعي�ش ب�سالم".
و�أدل ��ت ال�ش ��ابة ل.ق .بر�أيه ��ا قائلة":ارغب ب�ش ��دة ر�ؤية
علي ر�ؤيت ��ه مدمر ًا وال
خميم ��ي والعي�ش في ��ه ،لكن �سي�ص ��عب ّ
وجود للأ�شخا�ص والعائالت الذين احببتهم  ،فمنهم من مات

ومنهم من هاجر بعيد ًا .ثم وا�ص ��لت بعد ان �أ�س ��كتتها غ�ص ��ة
وا�ض ��حة فقالت :ما الفائدة من عودة املخي ��م و باقي املناطق
متوترة وال امان فيها� ...أف�ضل البقاء هنا يف لبنان على العودة
اىل م�ص�ي�ر جمهول ،انا ما عدت قادرة على اخلو�ض بتجارب
مريرة اكرث من ذلك ،فاحلياة قد اتعبتنا يف ال�س ��نوات الثالثة
االخرية.
وقال ��ت النا�ش ��طة الفل�س ��طينية الالجئ ��ة م ��ن خمي ��م
الريم ��وك فاطمة ابو ف��رج (مديرة مكتب ��ة اجليل اجلديد
يف الريم ��وك)� ":س ��نعود اىل املخيمات و�س ��نبنيها ،و�أ�ؤكد ان
امل�ؤ�س�س ��ات االجتماعية واالغاثية والثقافية �ستن�شط بعد عودة
االه ��ايل اىل املخيمات و�س ��يكون لنا عمل كب�ي�ر بانتظارنا من
اجل ابناء �شعبنا".
لقد مت الإعالن عن ت�سوية مفادها ان�سحاب  150عن�صراً
من داع�ش اىل ال�شمال حتى يتم فك احل�صار عن املخيم.
فهل حق ًا �س ��تنهي هذه االتفاقات والت�س ��ويات ت�شرد �آالف
الالجئني الفل�س ��طينيني؟ وهل �سيكون هناك عودة �آمنة حلياة
م�س ��تقرة؟ ام �س ��تكون ع ��ودة مه ��ددة باالنفج ��ار يف اي وقت،
ارتباط ًا بالو�ض ��ع العام يف �س ��وريا؟ هو �س� ��ؤال بر�س ��م اطراف
ال�صراع ال�سوري ودول االقليم واملجتمع الدويل.
هيفاء داوود االطر�ش

الرخي�ص يكلف غالي ًا
يلج�أ بع�ض التجار اىل خف�ض ا�س ��عار الب�ض ��ائع التي ي�سوقونها وخ�صو�ص� � ًا املواد الغذائية التي
تقرتب �ص�ل�احياتها من االنتهاء .وب�سبب االو�ضاع االقت�ص ��ادية وتراجع القوة ال�شرائية يلج�أ بع�ض
العائالت ل�شراء مواد غذائية قد تكون �صالحياتها انتهت �أوقاربت على االنتهاء.
ب�ش��ار ���س� .ش ��اب يعي� ��ش يف وادي الزينة ا�ش�ت�رى كمي ��ة من املعلب ��ات عندما وجد ا�س ��عارها
منخف�ض ��ة مقارنة مع م�ؤ�س�س ��ات اخرى ،ويقول" :بعد تناويل طعاماً من املعلبات ا�ص ��بت ب�إ�س ��هال
�ش ��ديد ورغبة بالتقي�ؤ مما ا�ض ��طرين اىل مراجعة احد االطباء الذي اعطاين ادوية منا�سبة وطلب
مني التوقف عن تناول الأطعمة من تلك املعلبات التي اكت�شفت ان مدة �صالحيتها تنتهي بعد ايام".
وي�ش�ي�ر والد الطف��ل حممد اىل ان طفله ارتفعت حرارته فج�أة وا�ص ��يب ب�إ�س ��هال قوي بعد
تناوله اطعمة اطفال ا�شرتتها الوالدة با�سعار منخف�ضة.
ويف منطقة وادي الزينة تعي�ش مئات العائالت الفقرية التي حتاول احل�صول على مواد غذائية
ب�أ�سعار منخف�ضة ،لذلك يلج�أ بع�ض التجار لبيع املواد املنتهية �صالحيتها او التي تقرتب من نهايتها.
اح ��د االطباء ال ��ذي اعتذر عن ذكر ا�س ��مه لوجوده يف املنطقة ،اكد ح�ص ��ول ع ��دة حاالت من
اال�ص ��ابة بالإ�س ��هال والتقي�ؤ بعد تناولهم ه ��ذه االنواع من االطعمة ويرى ان " املو�ض ��وع خطري جد ًا
الن تناول هذه االطعمة قد ت�سبب بالت�سمم وتكرار تناولها قذ ت�ؤدي اىل اال�صابة بانواع خمتلفة من
ال�سرطانات وقد ي�صاب االن�سان اي�ض َا بتليف الكبد.
وبعد ات�ص ��النا بوزارة ال�صحة ،وعد احد املوظفني مبتابعة املو�ضوع وايجاد حلول لها لكن �شيئ َا
مل يح�صل.
فمن هي اجلهة التي ميكن ان حتمي �صحة االن�سان من االجتار بها؟؟
حممود ال�سعيد

مهجر
معاناة َّ
بعد اربع �س ��نوات من املعاناة والقهر وال�ض ��غط النف�س ��ي ما يزال هناك �أنا�س
يبحثون عن ف�سحة امل يف بحر الظلم واجلور الهائج.
ح.خ .فل�سطيني كان يعي�ش يف �سوريا ،يتحدث عن معاناته " ا�ضطررت لرتك
عملي يف �س ��ورية واللجوء ايل لبنان ظن ًا انها ( املكان االكرث امن ًا وا�ستقرار ًا) وان
الإقامة �ستكون ق�صرية.
وي�ض ��يف  :خالل وجودي مع اطفايل الثالثة وزوجت ��ي عانينا وما زلنا كغرينا
من املهجرين الفل�س ��طينيني لكن معاناتي خمتلفة ،ا�صبت ب�آالم يف الظهر جعلتني
عاجز ًا عن العمل ما دفع زوجتي للبحث عن �سبيل للرزق.
هن ��ا زادت معانات ��ي اكرث لدى ر�ؤيته ��ا منهكة ،وانا عاجز عن ان افعل �ش ��يئ ًا.
حاولت جاهد ًا التغلب على �أملي الذي ا�صبح جزء ًا مني بالرغم من كل العالجات.
وع ��ن تغطية كلفة العالج �أو�ض ��ح ":بداية ا�ض ��طرت زوجت ��ي لبيع قطعة ذهب
غالية جد ًا عليها ،لي�س مادي ًا بل معنوي ًا حيث كنت قد اهديتها اياها عند تخرجها
من اجلامعة ،لدفع اجور االطباء وثمن االدوية ولكن من دون اي حت�سن يذكر.
ويزيد :بعد �سنتني ون�صف من املعاناة قرر احد االطباء اجراء عملية جراحية
طارئة ولكن االجراءات الروتينية يف مكاتب االونروا َّاخرت عالجي وكدت ا�ص ��اب
بال�شلل.
ك َّلفت العملية �ألفي دوالر امريكي ،دفعت االونروا ق�س ��م ًا منها والق�س ��م الآخر
عن طريق منظمة التحرير الفل�س ��طينية� .ص ��حتي الآن بتح�س ��ن بع ��د العملية لكن
لي� ��س ب�إمكاين مزاولة اعم ��ال جمهدة خوف ًا من االنتكا� ��س" .رغم ذلك ان مر�ض
ح.خ .مل مينعه عن البحث عن عمل لإعالة عائلته وم�ساعدة زوجته.
ي�ص ��مت قلي�ل ً�ا قبل ان ي�ض ��يف� :س� ��أبقى قريب ًا م ��ن بلدي احلبيب فل�س ��طني،
ي�ستحيل ان ادع اطفايل يكربون ويرتعرعون يف كنف االوروبيني.
يقول امني �سر اللجنة ال�شعبية لإقليم اخلروب "ابراهيم جميل ال�صفري"
عن ��د �س� ��ؤاله ح ��ول كيفي ��ة التعام ��ل م ��ع احل ��االت املر�ض ��ية بالن�س ��بة للمهجرين
الفل�س ��طينيني من �س ��وريا ":يتم التعامل مع احلاالت املر�ضية عن طريق ال�ضمان
ال�صحي التابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية بن�سبة معينة تبع ًا للحالة .هذه الن�سبة
تخفف جزء ًا ب�سيط ًا من املعاناة.
وي�ض ��يف :حاولنا بداية التعاون مع جمعيات لكن تعاملها مع املهجر ال�س ��وري
فح�س ��ب وامل�س ��اعدات من قبلها ال ت�ش ��مل الفل�س ��طيني ما جعله وحيد ًا نوع ًا ما مع
م�شكلته".
وكان امل�ش ��فى احلكومي "�سبلني" يقدم خدمات طبية للفل�سطينيني املهجرين
من �س ��وريا اال انه توقف منذ �ش ��هر حزيران لعام  2014وطلبنا من مدير امل�شفى
اال�س ��تمرار با�س ��تقبال احلاالت لكن دون جدوى حتى ان امل�ش ��فى اوقف تعامله مع
االونروا منذ التاريخ املذكور.
نبيلة ح�سن

مياه «اجلليل» ملوثة وال من ي�س�أل

من ��ذ خم�س ��ة �أع ��وام و�أه ��ايل خميم
(ويفي ��ل) يف البق ��اع يعان ��ون م ��ن تل ��وث
مي ��اه البئ ��ر االرتوازي الذي يغذي �ش ��بكة
مياه ال�ش ��رب وت�شرف عليه وكالة االونروا
امل�س�ؤولة عن اغاثة الالجئني.
تق ��ول عط��اف خليل ،وه ��ي الجئة
فل�س ��طينية":كانه ال تكفين ��ا همومنا على
ال�صعد كافة ،فقد �أُ�ضيف اليها هم ت�أمني
مي ��اه ال�ش ��رب ،وب ��ات علينا ت�أم�ي�ن املال
الالزم من مدخولنا ال�ضئيل ا� ً
صال ل�شراء
مياه ال�شرب".
وحت ِّم ��ل خلي��ل وكال ��ة االون ��روا
امل�س� ��ؤولية ":لأنه ��ا ه ��ي الهيئ ��ة الدولي ��ة
امل�س� ��ؤولة عن ��ا ،وكل م ��ا نطلب ��ه ان ت�ؤمن
الطرق ال�صحية لتكرير املياه ،وخ�صو�ص ًا
ان �سنوات طويلة مرت من دون ان تهتم الوكالة بذلك ،لذلك
انا�ش ��د كل الهيئات امل�س�ؤولة للتدخل لل�ض ��غط على االونروا
لتقوم بواجباتها وت�ؤمن مياه ال�شرب النظيفة وخ�صو�ص ًا ان
املياه احلالية ت�ؤثر �سلبي ًا على حياتنا وحياة اطفالنا.
ويعي� ��ش ح�س�ين دالل بخوف دائم م ��ن ان يقدم احد
اطفاله على �ش ��رب املياه "التي ال ت�ص ��لح حتى لال�ستخدام
املنزيل ".

ويعي�ش يف املخي ��م املذكور اكرث من
ثالثة �آالف ان�س ��ان  ،باال�ضافة اىل عدد
من الفل�س ��طينيني الذين قدموا اليه من
�سوريا م�ؤخر ًا.
يق ��ول م�س� ��ؤول اللجنة ال�ش ��عبية يف
خمي ��م اخللي ��ل خال��د عثمان":لق ��د
اجرينا فحو�ص ��ات خمربي ��ة للمياه التي
يفرت� ��ض انها لل�ش ��رب فتبني انه ��ا ملوثة
بن�س ��بة  ، %90وي�ش ��كل �ش ��ربها خط ��ر�أً
على حياة االن�س ��ان ،وهذا ما دفع اللجنة
ال�ش ��عبية اىل تنبي ��ه الأه ��ايل اىل ذل ��ك
والطلب اليهم عدم �شربها".
ً
ً
وي�ض ��يف  :بذلن ��ا حهدا كب�ي�را كي
تبدي االون ��روا اهتمام ًا باملو�ض ��وع ،لكن
عملن ��ا مل يج ��د �آذان� � ًا �ص ��اغية عندها،
وعل ��ى الرغم م ��ن املتابعة الد�ؤوب ��ة منذ �س ��نوات ،لكنها مل
تتجاوب حتى الآن.
موظف ��وا االون ��روا املعنيني بالأمر ،غائبون عن ال�س ��مع
وقد امتنعوا عن الإجابة على �أي �س� ��ؤال يتعلق مب�ش ��كلة املياه
امل�ستمرة منذ خم�سة �أعوام.

ن�سرين �صباح

تــطــويـــر
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خميم البداوي

رجعت ال�شتوية فكانت نقمة

" رجع ��ت ال�ش ��توية "
من �أغاين فريوز اجلميلة،
لك ��ن رجوعه ��ا ه ��ذا العام
كان م�ص ��يبة عل ��ى �أه ��ايل
خمي ��م الب ��داوي ،حت ��ى
حت ��ول ال�ش ��تاء اىل نقم ��ة
عل ��ى بع�ض الأهايل بعد ان
كان نعم ��ة ينتظرها النا�س
لت�س ��قي ارا�ض ��يهم وتروي
مزروعاتهم.
تقول م.د .وهي �ش ��ابة ت�س ��كن وعائلتها يف احد منازل املخيم ":كدت افقد حياتي وحياة افراد عائلتي بعد
ان ته ��دم اح ��د جدران منزلن ��ا اثر تدفق مياه االمطار الي ��ه ،ما ادى اىل خراب اثاث املن ��زل من فر�ش وادوات
كهربائية ،كنا نعتقد ان ا�سا�س بناء املنزل متني لكن غزارة االمطار جرفت اجلدار ب�أكمله".
و ت�ض ��يف" :ن�س ��كن حالي ًا منزل خايل ريثما نرمم املنزل الذي مل يعد �ص ��احل ًا لل�سكن وامل�شكلة اننا ال منلك
املال الالزم ل�شراء فر�ش جديد".
ً
ً
و م�ش ��كلة ف.د .تختلف عن الأوىل� ،إذ انها ت�س ��كن بيتا �أر�ضيا غمرته املياه يف �أول هطول للمطر ،فخ�سرت
حمتويات منزلها" ،حتى كتب اوالدي املدر�سية فقدت مما ا�ضطرين اىل ت�صوير كتب جديدة".
و ف.د .تعمل خياطة وقد خ�سرت �آلة اخلياطة التي تعمل عليها ما افقدها و�سيلة انتاجها الوحيدة.
والعائلتان ت�س ��كنان خمي ��م البداوي القريب من مدينة طرابل�س ال�ش ��مالية وكان عدد �س ��كانه نحو �13ألف
ن�سمة ،لكنه ا�ستقبل بعد احداث خميم نهر البارد عام  2007اكرث من ع�شرة �آالف ان�سان ،و�أ�ضيف عليهم عدة
�آالف من الالجئني الفل�س ��طينيني املهجرين من �س ��ورية مما حوله اىل مكان مكتظ بال�سكان ن�سبة اىل م�ساحته
ال�صغرية ،و دفع عدد من العائالت اىل بناء منازل ب�صورة ع�شوائية وبدون مراقبة هند�سية جدية.
وبعد "ال�شتوية" االوىل ت�ضرر اكرث من  25منز ًال  ،ا�ضطر �ساكنيها اىل اخالئها واللجوء اىل منازل اقاربهم.
يعيد م�س� ��ؤول اللجنة ال�ش ��عبية يف خميم البداوي �أبو ريا�ض ُ�شتلة امل�ش ��كلة اىل البناء الع�شوائي الذي جل�أ
الي ��ه ع ��دد من االهايل .وي�ض ��يف" اىل جانب البناء الع�ش ��وائي هناك ازمة النفايات ،ع ��دد من االهايل يرمون
نفاياتهم يف ال�ش ��وارع مما �أدى اىل ان�س ��داد املجارير ،بالإ�ضافة اىل ان �ش ��بكة ال�صرف ال�صحي التي تعود اىل
م�ش ��اريع جديدة يف منطقة القبة ت�ص ��ب يف املجرور الأ�سا�س ��ي للمخيم وكان بع�ض الأهايل قد �أن�ش�أوا منازلهم
فوق �شبكة ال�صرف ال�صحي".

االطفال يدفعون ال�ضريبة
يبدو ان معظم افراد العائالت الفل�سطينية
الت ��ي هُ جرت من �س ��ورية ي ��رى يف الهجرة غري
القانونية ح ًال ملعاناتهم امل�ستمرة خالل احلرب
يف �سوريا وخالل وجودهم يف لبنان.
لك ��ن ه ��ذا احل ��ل �أدى اىل ت�ش ��تت العائلة،
بع�ض افرادها يطلب االقامة يف اوروبا والبع�ض
الآخ ��ر ينتظر مل ال�ش ��مل ،الأمر ال ��ذي �أثر على
احلالة النف�سية لالطفال.
او�س اخلطيب( 6اعوام) فل�سطيني ولد
يف حلب ،هج ��رت عائلته اىل لبنان ،ترك والده
العائلة و�سافر اىل اوروبا ما جعله حزين ًا ب�شكل
دائم .يق ��ول او�س"احب والدي كثري ًا واعلم انه
يحبنا وامتنى ان نلقاه باقرب وقت ممكن".
وح ��ال او�س ال يختلف عن و�ض ��ع �شادي مبارك(10اع ��وام) املهجر من خميم الريموك
اذ يق ��ول ":اعاين الكثري من غياب والدي  ،ا�ش ��عر اين بحاج ��ة اىل حنانه ،حاولت امي ايجاد
فر�ص ��ة عمل لت�ؤمن لنا حياة كرمية لكنه ��ا مل توفق حتى الآن .ما امتناه هو ان نعود لنعي�ش مع
والدنا ع َّله يحقق كل احالمنا".
و�آمن��ة الوادي( 10اع ��وام) حزينة جد ًا لغياب والدها ":لقد تغ�ي�رت حياتنا وظروفنا
املادية ،وا�ضطر �شقيقي حممد ( 14عام ًا) للعمل من اجل ت�أمني معي�شة العائلة.
وحممد يعمل ل�س ��اعة مت�أخرة من الليل وي�أتي متعب ًا ويقول ":لقد ازعجني �س ��فر والدي،
بتُّ احتمل م�س� ��ؤولية البيت وانا ما زلت طف ًال ،حرمت من حقي بالتعلم ،اعاين نف�س ��ي ًا وا�شعر
بالك�آبة ،امتنى ان اكون قادر ًا على حتمل امل�س�ؤولية".
مدر�ستي بيت جاال وبريزيت يف �سبلني ماجد احمد على وجود
ي�ؤكد املر�شد املدر�سي يف
ْ
ح ��االت مثيلة ب�س ��بب غي ��اب االب �أواالم ،لكنه يحاول طرح بع�ض احلل ��ول للتخفيف من الآثار
ال�س ��لبية قائ�ل� ًا ":يف حال غياب احدهما يتوج ��ب ان ينوب �أحد �أفراد العائلة بهذه امل�س� ��ؤولية
لرعاية االطفال كي ال يختلف الروتني اليومي لهم وهنا تلعب االن�شطة املدر�سية دور ًا مهم ًا يف
دعم االطفال نف�سي ًا.
هذه هي حالة االطفال الالجئني من �سورية فمن يخفف معاناتهم؟؟
لينا عبا�سي

�إال �أن هذه ال�صورة لي�ست الوحيدة التي �سببت مبا �سببته من كوارث عائلية� ،إذ �أن "�شُتلة" يزيد بقوله :لقد
ات�ص ��لنا بلجنة احلوار اللبناين الفل�س ��طيني يف طرابل�س وتوا�صلنا مع بلدية طرابل�س والبداوي كي يعمالن على
تنظيف ال�شوارع من بقايا مواد البناء يف منطقة القبة املحاذية للبداوي ،لكن البلديتان مل تتجاوبا مع امل�سعى".
ويطالب ا�ص ��حاب املنازل املت�ضررة االونروا والف�ص ��ائل الفل�سطينية بتقدمي م�ساعدات للتعوي�ض عما حلق
بهم من خ�سائر� ،إال ان مواقف املعنيني كانت �سلبية.
ي�ؤك ��د مدي ��ر االونروا يف خميم الب ��داوي فوزي الطوب�سي ان ال�س ��بب الأ�س ��ا�س لهذه الكارث ��ة هو البناء
الع�ش ��وائي الذي جل�أ اليه بع�ض الأهايل .وي�ض ��يف ":بنيت املنازل على خط املجرور الرئي�س يف �ش ��بكة ال�صرف
ال�ص ��حي التي ت�س ��تقبل جمارير منطقة القبة ،ي�ض ��اف اليها ان من يبني يف منطقة القبة يرتك بقايا املواد يف
ال�شارع فتجرفها املياه وت�ؤدي اىل ان�سداد املجارير.
ويربر الطوب�س ��ي عدم م�س ��اعدة االونروا لأ�ص ��حاب املنازل املنكوبة اىل العجز املايل الذي متر به الوكالة،
"ونحاول التوا�صل مع امل�س�ؤولني لإيجاد حل لهذه الأزمة".
َّ
واقرتح ان تبادر اللجنة ال�شعبية وتكمل توا�صلها مع بلدية طرابل�س عل الأخرية تقوم مبهامها.
من جهة �أخرى ي�ش�ي�ر م�س� ��ؤول منظمة التحرير الفل�س ��طينية يف ال�ش ��مال �أبو جهاد فيا�ض اىل �ص ��عوبة
الو�ض ��ع امل ��ايل للمنظمة"،ما مينعنا من تقدمي م�س ��اعدات جدي ��ة للأهايل ،قد نقدم لهم فر�ش ��ات وحرامات،
كاف .وال ن�ستطيع ان نقدم �أكرث من ذلك.
ولكني مت�أكد ان ذلك غري ٍ
يبدو انه بني "حانا ومانا" �ض َّيع بع�ض �أهايل البداوي منزله.
رانيا �أبو داوود

مئات الالجئين يواجهون خطر الموت
�س ��تون عائلة فل�سطينية تعاين الأم ّر ْين جراء �سكنها
يف "املبنى الفرن�سي" الذي يقع يف و�سط خميم ويفيل يف
بعلبك املعروف ب�إ�س ��م خميم اجلليل خوف ًا من االنهيار.
يتال ��ف املبنى م ��ن ثالثة طواب ��ق ويعود بن ��ا�ؤه �إىل حقبة
االنتداب الفرن�سي.
تقول احدى قاطنات املبنى ،منى الزاهي� ":أ�شعر
بالذعر والهلع جراء املخاط ��ر الكبرية املحدقة بنا .اننا
نواج ��ه خطر املوت يف كل حلظة .لقد تعر�ض ��ت وعائلتي
حل ��ادث كبري عندما انهار جزء من احد اجل�س ��ور داخل
منزيل".
وتوافقه ��ا �صبحي��ة كاي��د عل ��ى ه ��ذا الو�ض ��ع و
خ�صو�ص� � ًا بع ��د االنهيارات الت ��ي توالت داخ ��ل منزلها،
وت�ض ��يف� ":أنا�ش ��د كل اجلهات املعنية برتميم منازلنا،
بع ��د ان دُق ناقو� ��س اخلط ��ر يف املبن ��ى الذي ي� ��ؤول اىل
ال�سقوط".
يقطن املبنى اكرث من � 300شخ�ص ًا بينهم عدد كبري
م ��ن االطفال ،كله ��م من الالجئني الفل�س ��طينيني الذين
قطنوا املبنى منذ نكبة فل�سطني.
وي�ش�ي�ر املهند�س ف��ادي جرب �إىل حج ��م املخاطر
التي تهدد حياة قاطني املبنى الأو�س ��ط ،ويو�ضح قائ ًال":
مل يع ��د املبنى �ص ��احل ًا لل�س ��كن ،ملا ي�ش ��وبه م ��ن ثغرات،
�أبرزها التف�سخات البليغة يف ج�سور ال�سقف ،ويعود ذلك
لت�س ��رب املي ��اه ".ويرى جرب ان املبنى يفتقر اىل اب�س ��ط
�شروط العي�ش الكرمي.
وي�ض ��يف ":بات املبن ��ى بحاج ��ة اىل ترميم حقيقي
ي�شرف عليه خبري بناء لديه دراية وا�سعة يف هذا املجال،
وطالب املعنيني اال�سراع يف تنفيذ م�شروع فعلي لرتميمه
جتنب ًا للمخاطر التي يواجهها االهايل.

وي�ش�ي�ر م�س� ��ؤول اللجنة ال�ش ��عبية يف خميم اجلليل
خال��د عثم��ان اىل اهمي ��ة ترمي ��م املبن ��ى املذك ��ور
حل�سا�س ��ية املو�ض ��وع وعالقته بحياة املئات من االهايل،
وبالتايل ال ميكن تهمي�ش امل�س�ألة ب�أي حال من االحوال.
وي�ؤك ��د عثمان وق ��وف اللجن ��ة ال�ش ��عبية اىل جانب
قاطن ��ي املبن ��ى وب ��ذل اجله ��د املطل ��وب لل�ض ��غط على
الهيئات املعنية بالرتميم.
ويزي ��د عثم ��ان :ان اللجن ��ة ال�ش ��عبية ل ��ن ت�س ��مح
با�س ��تمرار تقاع� ��س االون ��روا جتاه هذا املل ��ف الن حياة
النا�س باتت يف خطر.
و كانت االونروا قد نفذت م�ش ��روع "رفع اخلطر" يف
وقت �س ��ابق ،لكن عثمان و�ص ��ف هذا امل�ش ��روع بامل�شروع
التجميلي ،وان تنفيذه كان �ش ��كلي ًا والدليل على ذلك ان
امل�شكلة ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة.
ويب ��دو ان اهايل املبنى االو�س ��ط وبدعم من اللجنة
ال�شعبية يتجهون للقيام بخطوات ت�صعيدية �ضد االونروا
امل�س� ��ؤولة عن ترميم املباين و�صو ًال اىل نتائج فعلية ترفع
اخلطر عن حياة مئات الالجئني يف خميم ويفيل.
ن�سرين �صباح

تــطــويـــر
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عني احللوة

او�ضاع الالجئين الفل�سطينيين في مخيم عين الحلوة تزداد �سوء ًا
الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي �صعب ،الو�ض ��ع االجتماعي
ي�سوء اكرث ،الو�ضع االمني يتدهور بني احلني والآخر،
ما جع ��ل الالجئون الفل�س ��طينيون يقف ��ون على حافة
الهاوية ،و�أتت �سيا�سة تقلي�ص خدمات االونروا لتدفع
بهم اىل الهاوية ،وما زاد الطني ب ّلة ان وكالة االونروا
خف�ض ��ت ايام عمل اال�سبوع اىل خم�سة ايام فقط بعد
ان كانت �ستة ايام.
تق ��ول الالجئ ��ة وفاء م�يري ":كان ��ت االونروا
تقف ��ل عياداته ��ا يوم االحد فق ��ط ،فوجئن ��ا بقرارها
اقف ��ال العيادات يومي ال�س ��بت واالحد ،ف� ��إذا مر�ض
احد يوم ال�س ��بت فم ��اذا يفعل؟ واي ��ن يتعالج؟ ونحن

ال منل ��ك املال ال�ل�ازم لدفع كلفة الع�ل�اج املرتفعة يف
لبنان .نحن ال جند املال على الطريق ،اننا نعمل بكد
كي نح�صل على قوتنا اليومي.
ً
ويو�ض ��ح حممد قا�سم ر�أيه قائال ":كان طبيب
اال�س ��نان يف عيادة االونروا يعمل يف جميع ايام العمل
اال�س ��بوعي ،الآن �ص ��ار دوام ��ه يوم�ي�ن فق ��ط ولوقت
حم ��دد ،ف� ��إذا اردت زيارته ،رمب ��ا تتوفق ب ��دور او ال
يلحقك دور للك�شف ،وعليك انتظاره لال�سبوع التايل.
اعتق ��د ف ��وق �ص ��عوبة حياتنا ،ف� ��إن �سيا�س ��ة االونروا
ال�صحية جتعل حياتنا اكرث �ص ��عوبة� .سيا�ستها اثرت
على حياتنا اليومية ونحن ا�ص�ل ً�ا نع ��اين االمرين يف

مواجهة كلفة املعي�شة املرتفعة.
وخميم عني احللوة ه ��و اكرب خميمات الالجئني
الفل�س ��طينيني يف لبن ��ان ي�س ��كنه نح ��و  70الف الجئ
وتوج ��د فيه عيادتان لوكالة االونروا ،ت�س ��تقبالن نحو
 400مري� ��ض يومي� � ًا ومنه ��م م ��ن ينتظ ��ر دوره لليوم
التايل.
�أح ��د موظفي وكال ��ة االون ��روا (ن�.أ ).دافع عن
الوكالة وا�ش ��ار اىل ان املوظف�ي�ن يبذلون كل طاقتهم،
" نعم ��ل بجه ��د كبري ملعاجلة اك�ب�ر عدد ممكن من
املر�ض ��ى ،اما حول �سيا�سة تقلي�ص الوكالة خلدماتها
ال�صحية ،ف�إين جمرد موظف انفذ االوامر ول�ست من

العطلة الأ�سبوعية على ح�ساب ال�صحة!!
ادى ق ��رار االون ��روا ب�إقف ��ال عياداتها يف خميم ع�ي�ن احللوة يومي
ال�س ��بت والأح ��د من كل �أ�س ��بوع اىل زي ��ادة هموم الالجئني ال�ص ��حية،
ودفع النا�س للعالج يف العيادات اخلا�ص ��ة يف حال املر�ض يوم ال�س ��بت.
باال�ض ��افة اىل تقلي�ص م�س ��احة خدماتها الطبية وخ�صو�ص� � ًا مر�ض ��ى
ال�سرطان.
ام حمم��د ناج��ي ( 60عام ًا) تع ��اين من ارتفاع �ض ��غط الدم
وت�صلب �ش ��رايني القلب ،ا�ص ��يبت بجلطة قلبية يوم ال�س ��بت مل ي�ستطع
اهله ��ا ادخاله ��ا اىل م�ست�ش ��فى الهم�ش ��ري النها مل حت�ض ��ر حتوي ًال من
عي ��ادة االونروا ،مما دفعهم الدخالها اىل م�ست�ش ��فى خا�ص وا�ض ��طروا
اىل دف ��ع مبلغ ًا طائ ًال من املال لعالجها اىل حني احل�ص ��ول على حتويل
من العيادة.
من جهة اخرى تقول والدة الطفلة نور خ 5( .اعوام)  ":ابنتي
م�صابة ب�س ��رطان يف الر�أ�س ادى اىل �شلل جزئي ،عالجها مكلف جد ًا،
وه ��ي تتناول دواء باه ��ظ الثمن ،وكالة االونروا ال تدفع ثمن ادوية عالج
ال�سرطان مما يدفعني اق�ضي وقتا طويال يف البحث عن م�صادر اخرى
لت�أمني الدواء الالزم.
يف خميم ع�ي�ن احللوة عيادتان لوكالة االونروا ،االوىل يف ال�ش ��ارع
الفوق ��اين عند مدخ ��ل املخيم ،يف الطابق االول عيادة ملعاجلة مر�ض ��ى
االمرا� ��ض املزمنة باال�ض ��افة اىل مر�ض ��ى القلب وال�ش ��رايني وامرا�ض
ن�سائية وتتواجد فيها قابلة قانونية .اما يف الطابق الثاين فهو خم�ص�ص
لالطفال واالمومة باال�ضافة اىل عيادة ا�سنان وخمترب.
وتقع العيادة الثانية ما بني حي �صفورية وحي حطني تقدم خدمات
م�ش ��ابهة خلدمات العيادة االوىل باال�ض ��افة اىل ق�سم اال�شعة.وت�ستقبل

ر�شا حيدر

المر�ض الذي ال �شفاء منه

تزايدت يف الآونة االخرية ن�سبة امل�صابني
ب�س ��رطان الث ��دي وخ�صو�ص� � ًا يف املجتمعات
املغلق ��ة الت ��ي ال جتد فر�ص ��ة للوقاي ��ة منه او
اكت�ش ��افه مبكر ًا ،فكيف اذا كان امل�صاب من
الالجئ�ي�ن او املهجري ��ن من منازلهم ب�س ��بب
احلروب الكارثية.
تعي�ش والدتي حياة م�ؤملة تق�ض ��ي اوقاتها
بوجع وعذاب دائم وفقدان وعي بني احلني والآخر ،بعد ا�صابتها
ب�سرطان الثدي وانت�ش ��اره يف ج�سدها النحيل .اتاها املر�ض من
دون ا�ستئذان ،لتعي�ش العائلة ب�أكملها مر�ض ًا ال �شفاء منه.
و ُيع� � ُّد �س ��رطان الثدي م ��ن اكرث ان ��واع االورام ال�س ��رطانية
انت�ش ��ار ًا بني الن�س ��اء من خمتلف االعمار ،و ميثل  %16من انواع
ال�سرطانات التي ت�ص ��يب االناث ح�سب تقرير اح�صائي ملنظمة
ال�صحة العاملية والذي ن�ص على ان اكرث من ن�صف مليون امر�أة
توفوا ب�سبب هذا املر�ض عام .2014
وي�ش ��دد الطبيب االخت�صا�ص ��ي حممد يا�س�ين على اهمية
الوقاي ��ة م ��ن �س ��رطان الث ��دي قائ�ل ً�ا ":ان ن�س ��بة  20اىل % 30
م ��ن الن�س ��اء ينجني من اال�ص ��ابة اذا اتبعن االر�ش ��ادات الطبية

مركز تطوير للدرا�سات
جمعية تطوير للدرا�سات اال�سرتاتيجية والتنمية الب�شرية

ال�ص ��حيحة م ��ن خ�ل�ال الك�ش ��ف الذات ��ي
ال ��دوري ،وزي ��ارة الطبي ��ب دوري� � ًا بعد �س ��ن
االربع�ي�ن"  .ويلف ��ت د .يا�س�ي�ن النظر لقيام
ع ��دة جمعي ��ات ومنظم ��ات طبي ��ة بتنظي ��م
حمالت توعية للن�س ��اء حول خطورة �سرطان
الثدي ،لكن هذه احلمالت قد ال تلقى �صدى
يف املجتمعات التي تعي�ش م�ش ��اكل اجتماعية
خمتلفة او التي تعاين الكوارث الطبيعية او احلروب".
وت�شري من�س ��قة حملة التوعية حول �سرطان الثدي الدكتورة
ر�ش��ا حمرا ،اىل اهمية التمارين الريا�ض ��ية التي ت�س ��اعد على
جتنب خطر اال�صابة بهذا النوع من ال�سرطان.
وتو�ضح ":اعتقد ان على الن�ساء عند و�صولهن اىل �سن معني
اتب ��اع نظام متارين ريا�ض ��ية ت�ص ��ل اىل اكرث من اربع �س ��اعات
ا�س ��بوعي ًا و ان ذلك ي� ��ؤدي اىل انخفا�ض امكانية اال�ص ��ابة بهذا
املر�ض ،على ان يتم ذلك بالتن�سيق مع الطبيب املخت�ص.
ولكن هل ت�س ��تطيع الن�س ��اء اللواتي يَع�شْن حياة غري طبيعية
ب�سبب احلروب والتهجري ان يلتزمن مبا ي�شري اليه االطباء؟؟

ان
يب ��دو
ال�ض ��غوط االقت�ص ��ادية
واالجتماعي ��ة ،وتزاي ��د
ن�س ��بة العاطل�ي�ن م ��ن
العم ��ل ،وان�س ��داد اف ��ق
احل�ص ��ول عل ��ى فر� ��ص
عم ��ل ،باال�ض ��افة اىل
الو�ض ��ع االمني احلذر،
كلها ام ��ور تدفع البع�ض
اىل الهروب من الواقع واللجوء اىل ا�ساليب اخرى ،مثل االدمان على املخدرات
او االجتار بها يف خميم عني احللوة.
تق ��ول وال ��دة ال�ش ��اب (ك.م ":).كان ابن ��ي يعمل بكد وج ��د ،ولكن تكاثر
احل ��وادث االمنية وتراجع �س ��وق العمل ،وجد نف�س ��ه عاط ًال م ��ن العمل ،فتحول
اىل ان�سان ع�صبي متوتر ب�شكل دائم ب�سبب بحثه عن عمل من دون جدوى ،لكن
بعد مرور الوقت �شعرت بتغري ت�صرفاته ،وخروجه من املنزل يف اوقات مت�أخرة
واكت�ش ��فت وجود مال وفري معه على الرغم من بطالته .بعد ذلك اكت�ش ��فت انه
يبيع خمدرات اىل طالب املدار�س ويف او�س ��اط ال�ش ��باب ويح�ص ��ل على ن�س ��بة
معينة من التاجر املوزع".
ت�ص ��مت حلظ ��ات قب ��ل ان ت�ض ��يف :احم ��ل امل�س� ��ؤولية للجان الت ��ي تدعي
م�س� ��ؤوليتها ع ��ن �أم ��ن املخيم واع�ل�ان بع�ض اع�ض ��ائها عجزه عن �ض ��بط تلك
الآفة ،مما يدفعنا اىل الت�ش ��كيك بذل ��ك وكانهم يقدمون احلماية لهذه التجارة
القذرة".
ويع�ت�رف وال ��د ال�ش ��اب (ع���.س ).ان ابن ��ه يتعاطى املخ ��درات ":الحظت
م�ؤخر ًا ان ابني �صار �شاحب الوجه ،وبد�أت �أرى ا�صفرار ًا ببيا�ض عينيه ،ويبقى
خام ًال ويقوم بحركات وت�صرفات غري ارادية.
وخمي ��م عني احللوة هو االكرب بني خميمات لبن ��ان يعي�ش فيه نحو  70الف
ان�س ��ان ،و�ضع املخيم االمني حذر ب�ش ��كل دائم وتتكرر فيه حوادث امنية عديدة
وتتزايد ن�سبة البطالة من العمل.
اح ��د اطب ��اء املخي ��م اكد خط ��ورة الو�ض ��ع واثر ذل ��ك على �ص ��حة املدمن
وخ�صو�ص ًا اجلهاز الع�ص ��بي وي�صاب اي�ض ًا ب�أمرا�ض تنف�سية وميكن ان ي�صاب
بف�شل كلوي".
و�ش ��دد احد املخت�ص�ي�ن بعلم النف�س على اهمية تنظيم حمالت توعية حول
خماطر االدمان على املخدرات بهدف احلد من تعاطيها .لكن يف الوقت نف�س ��ه
ا�ش ��ار اىل "خط� ��أ معامل ��ة املتعاط ��ي كمجرم او مذن ��ب ،بل يج ��ب التعامل معه
ب�صفته مري�ض ًا وبحاجة اىل معاجلة".
اما االونروا بعد مراجعة عيادتها ا�ش ��ار احد اطبائها اىل عجز الوكالة عن
و�ضع حد لآفة االدمان ،وان اق�صى ما ميكن القيام به هو حمالت توعية.
�أحد م�س�ؤويل اللجنة ال�شعبية قال ":اننا نقوم بواجبنا لو�ضع حد لالدمان،
لكننا بحاجة اىل مزيد من الوقت".
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تزايد التعاطي
واالتجار بالمخدرات

العيادتان اكرث من  400مري�ض يومي ًا ،وي�س ��تفيد من خدماتها نحو 70

الف الجئ فل�سطيني.
يو�ض ��ح مديراملخيم عب��د النا�صر ال�سعدي موق ��ف االونروا
قائ�ل� ًا  ":كان دوام العمل يوم ال�س ��بت جزئي ًا وحولت �س ��اعات عمل يوم
ال�س ��بت اىل اي ��ام العم ��ل االخ ��رى ،اي زدنا �س ��اعات العم ��ل وهذا حق
ملوظفي العيادات كي ي�س ��تفيدوا من ايام العطل اال�س ��بوعية ا�سوة بباقي
املوظفني.
وي�ض ��يف :اما حول املر�ضى الذين بحاجة اىل ا�ست�شفاء طارئ يوم
ال�سبت ،ف�إنهم ي�ستطيعون الدخول اىل امل�ست�شفى احلكومي يف �صيدا او
م�ست�ش ��فى الهم�ش ��ري على ان ي�ؤمن التحويل الالزم لالدارة يوم االثنني
بناء على اتفاق مع ادارتي امل�شفيني املذكورين.
و ح ��ول االته ��ام بخف� ��ض اخلدم ��ات بع ��د جل ��وء �آالف الالجئ�ي�ن
الفل�سطينيني من �س ��ورية ،ينفي ال�سعدي ذلك جملة وتف�صي ًال ويو�ضح:
بالعك�س زادت اخلدمات بعد جميء الالجئني من �سورية ،كما زدنا عدد
املوظفني يف كل عيادة(طبيب-ممر�ض-كاتب�-صيديل) باال�ضافة اىل
مالحظ ��ة ان ميزانية اال�ست�ش ��فاء كانت قبل اربع �س ��نوات مليوين دوالر
امريكي �سنوي ًا �صارت الآن ع�شرة ماليني دوالر امريكي .كما ان الوكالة
ادخل ��ت يف براجمها برنامج (�ص ��حة العائلة) وه ��و برنامج يهدف اىل
حت�س�ي�ن جودة اخلدمات ال�ص ��حية ،وي�س ��تفيد املري�ض م ��ن وقت اطول
يق�ضيه مع الطبيب املعالج.
ويختم":انن ��ا نحاول ان نقدم اكرث ما ميكن ،على الرغم من �ش ��ح
التمويل".

ير�سم ال�سيا�سات".
احد م�س� ��ؤويل حرك ��ة فتح(ر���.س ).يقول ":يف
مواجهة �سيا�س ��ة االونروا القا�ض ��ية بتقلي�ص خدمات
الوكال ��ة ،ا�ض ��طررنا لتق ��دمي خدمات كث�ي�رة الهايل
املخي ��م ،انه ��م اهلنا ،ونحن نتكفل بدف ��ع ما ال تدفعه
االونروا ،ون�س ��اعد خ�صو�ص� � ًا العائالت الفقرية ،ويف
الوق ��ت نف�س ��ه نتمن ��ى على االون ��روا وقف ممار�س ��ة
�سيا�ستها القا�ضية بتقلي�ص اخلدمات الطبية.
هل ت�ش ��هد االيام القادمة حت�سن ًا باخلدمات ،ام
يبقى الفل�سطيني يذوق الأمر ْين.

ب�شار عزوز
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