
 
 
 

وقد نشرت مجلة .  فلسطيني400,000أظهر بحث جديد الخسائر الصحية المخفية التي تسببت فيها حياة اللجوء ألآثر من 
 من اجتماع لباحثين في مجال الصحة العامة، ُعقد في بيروت في سلسلة من الملخصات المأخوذةالنست الطبية البريطانية 

وقد أوضح ريتشارد هورتون، رئيس تحرير مجلة ". تحالف الصحة الفلسطينية ومجلة النست" تحت عنوان 2012مارس 
ة الوضع الصحي لمواطنيهم، تحضير تقوية وتوسيع قدرة العلماء الفلسطينيين على دراس"النست أن التحالف يهدف إلى 

".ريةالتقارير حول هذا الموضوع وتقديم المناصرة الضرو  
 

وعلى الرغم من أن معظم األبحاث تدرس اآلثار السلبية للعيش في األرض الفلسطينية المحتلة على الصحة النفسية 
والجسدية، تدرس العديد من الدراسات أيضًا صحة وسالمة الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان الذي يستضيف الالجئين 

. عامًا60الفلسطينيين منذ أآثر من   
 

 أوضاع معيشية متردية 
 

التي أجراها باحثون من الجامعة األمريكية في بيروت فإن "القوانين التمييزية وعقود من التهميش" الدراسات وطبقًا إلحدى 
فيعيش أآثر من نصف الفلسطينيين في . قد ترآت الالجئين الفلسطينيين في لبنان محرومين اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا

خدمات السكن والمياه والكهرباء والقمامة المقدمة غير الئقة وتساهم في تردي األوضاع "مخيمات تزداد ازدحامًا حيث 
منهم % 8 أسرة شملتها الدراسة من تسرب المياه من الجدران أو األسقف، بينما يعيش 2,500من % 42ويعاني ". لصحيةا

). الزينكو(في منازل مصنوعة من مواد بناء خطرة مثل األسبستوس   
 

اآن تفتقر إلى التهوئة وقالت هدى السمرا، مديرة قسم اإلعالم في األونروا في لبنان أن العديد من الالجئين يعيشون في مس
وقد .  مسكنًا فقط730 مسكن، تمتلك الوآالة أموال إلصالح 5,000ورغم الحاجة إلى إعادة تأهيل حوالى . وضوء الشمس

 12أضافت السمرا أن هناك أيضًا نقص في التمويل الالزم لمعالجة البنية التحتية المتهدمة في أربعة مخيمات من أصل 
 سكان المخيمات في االرتفاع ولكن األرض المخصصة لهم تبقى على ما هي عليه، ما يؤدي إلى هذا ويستمر عدد. مخيمًا

، مضيفًة أنه تم "بعض المخيمات تنمو عموديًا وليس أفقيًا"وقالت السمرا أن . ازدحام يجعل مشاآل الصحة العامة تتفاقم
. ديدة من بعضهاتشييد العديد من المباني عشوائيًا بدون أساسات سليمة وعلى مقربة ش  

 
وقد وجدت الدراسة أنه ثمة رابط مباشر ما بين ظروف السكن المتردية والصحة المتدهورة في صفوف األفراد الذين شملهم 

.  بالمائة يعانون من أمراض حادة في األشهر الستة الماضية24 بالمائة منهم يعانون من أمراض مزمنة و 31فكان . المسح  
 

 الفقر والمرض 
 

فالالجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في لبنان غير . جد الباحثون أيضًا عالقة وثيقة ما بين الفقر واعتالل الصحةوقد و
وقد .  مهنة50مؤهلين للحصول على الخدمات االجتماعية بما في ذلك الرعاية الصحية، آما يحظر عليهم العمل في حوالى 

ضغط على الحكومة اللبنانية لتخفيف القيود على التوظيف من أجل تسهيل قامت األونروا ومنظمة العمل الدولية بممارسة 
 ما زالت تنتظر قرار 2010حصول الالجئين على تصاريح عمل، ولكن تعديالت قانون العمل التي تم سنها في أغسطس 

. التنفيذ من وزارة العمل  
 

 بالمائة من 59لجامعة األميرآية في بيروت، يعيش ووفقًا لدراسة أخرى في سلسلة مجلة النست قام بها أيضًا باحثون من ا
 13 بالمائة أنهم يعانون من انعدام في األمن الغذائي في حين أن 63أسر الالجئين تحت مستوى خط الفقر الوطني، بينما قال 

 13 حوالى -ر المدقع بالمائة آانوا يعانون من انعدام حاد في األمن الغذائي، علمًا أنه وحدهم األفراد الذين يعانون من الفق
.  يمكنهم الحصول على حصص غذائية ومنح مالية صغيرة من األونروا-بالمائة  

 
ولكن . وقالت السمرا أن مزيج سوء التغذية والظروف المعيشية غير الصحية والشعور باليأس يولد جميع أنواع األمراض

وا، ورغم المعالجة المجانية للمرضى الذين تتم إحالتهم رغم توفر الرعاية الصحية األولية مجانًا من خالل عيادات األونر
ويبقى على . إلى المستشفيات المتعاقدة من األونروا، ال تتم تغطية تكاليف الرعاية الصحية المتخصصة سوى جزئيًا

. الالجئين المحتاجين إلى جراحة أو عالج معقد أن يسددوا على األقل نصف قيمة الفاتورة بأنفسهم  
 
 



 
فهم غالبًا ما يجدون أنفسهم غير قادرين على تغطية باقي . هذا تحد آبير بالنسبة لهم: "مرا في هذا اإلطاروقالت الس

الفاتورة، فتتراآم عليهم الديون التي ال يستطيعون تسديدها أو بكل بساطة يقومون باالمتناع عن تناول العالج أو إجراء 
 دوالر، فال هو وال 95,000مًا يحتاج إلى عملية زراعة آبد آلفتها  عا18وقد تحدثت عن شاب يبلغ من العمر ". الجراحة

ونحن نحاول اآلن اللجوء إلى بعض . ال نستطيع تغطية تكاليفها: "وقالت السمرا. األونروا قادرين على تحمل نفقاتها
". شرآات القطاع الخاص لجمع المال الالزم  

 
 الحاجة إلى الرعاية الصحية النفسية 

 
 ونشرتها 2009فقد وجدت الدراسة التي أجرتها األونروا عام . اآلخر فيكمن في غياب خدمات الصحة النفسيةأما التحدي 

مجلة النست أن االضطرابات النفسية المرتبطة بالظروف المعيشية الصعبة المزمنة وعدم االستقرار السياسي الطويل األمد 
الصحة العامة بالنسبة لالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في والعنف والتردد والحيرة آانت آلها مصدر قلق في مجال 

 بالمائة ممن 55وقد وجدت إحدى الدراسات األخيرة التي أجرتها الجامعة األميرآية في بيروت أن . سوريا واألردن ولبنان
". قلق نفسي"شملهم المسح يعانون من   

 
جئين المحتاجين للدعم النفسي إلى المنظمات غير الحكومية مثل وتقدم األونروا خدمات االستشارة األساسية فقط وتحيل الال

نحن نقوم دائمًا بإرسال مقترحات مشاريع لخدمات الصحة النفسية إلى الجهات المانحة : "وقالت السمرا. أطباء بال حدود
بيانات تكشف األزمة هذه ال: "وقال هورتون، رئيس تحرير مجلة النست". فهناك حاجة للتمويل. على أمل أن يتم تمويلها

". المخفية التي تواجه الالجئين الفلسطينيين الذين تم إهمال احتياجاتهم الصحية بشدة  
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