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مجتمع اقتصاد
وإقتصاد

 47شابًا ماتوا في
مخيم برج البراجنة
من جراء إصالح
أعطال الكهرباء
(أرشيف)

تحت عنوان «الالجئون الفلسطينيون
وواقع مشاريع البنى التحتية» يوجز
ّ
السيئ للخدمات في
التقرير الوضع
مشاريع الصرف الصحي
املخيماتّ ُ .
واملياه التي نفذت عامي 2011-2010
لم تنجح بالقدر املطلوب ،إذ تدفقت
مياه الصرف الصحي عند أول نزول
ل ـل ـم ـطــر فـ ــي م ـخ ـيــم ب ـ ــرج ال ـب ــراج ـن ــة،
شــات ـيــا وع ــن ال ـح ـل ــوة .كــذلــك عــانــى
مخيم شاتيال أزمــة مياه حــادة خالل
صـيــف عــام  2014مــا اضـطــر األهــالــي
الــى شـ ُـراء املياه طــوال فصل الصيف.
أما ما أنجز من اعــادة اعمار وترميم
لـ ـلـ ـمـ ـن ــازل ،فـ ـل ــم يـ ـتـ ـج ــاوز  %25مــن
م ـج ـمــوع امل ـســاكــن ال ـتــي ت ـح ـتــاج الــى
تــأهـيــل .أظ ـهــر اسـتـطــاع «بـيــرسـيــو»
ّ
أن  6مــن أصــل  11مخيم عــانــوا شحًا
في املياه على األقل مرة في األسبوع،

وس ـجــل مـخـيــم الـضـبـيــة أع ـلــى معدل
ان ـق ـطــاع لـلـمـيــاه أسـبــوعـيــا مـتـجــاوزًا
ال ـ ـ  4اي ـ ــام ،ف ــي الـجـلـيــل  3أيـ ــام وعــن
الحلوة يومان .أما مشكلة الكهرباء،
ف ـت ـعــان ـي ـهــا ك ــاف ــة امل ـخ ـي ـم ــات م ــا ع ــدا
مخيم مــارالـيــاس ،الــذي يحصل على
ال ـت ـغ ــذي ــة ن ـف ـس ـهــا املـ ـت ــواف ــرة ملــدي ـنــة
ب ـيــروت أي  21ســاعــة يــومـيــا .يكشف
نــزار الــاظ مــن حملة «طبق نظامك»
ّ
أن الـلـجــان الشعبية فــي مـخـيــم بــرج
الـبــراجـنــة أعـلـنــت وف ــاة  47شــابــا في
املخيم خــال السنتني املاضيتني من
جراء إصالح أعطال الكهرباء.
ّ
ركزت «شاهد» على دور األونروا على
ن ـحــو اس ــاس ــي ف ــي ت ـح ـســن أوضـ ــاع
املخيمات ،بينما ّ
حمل شباب حملة
«ط ـب ــق ن ـظ ــام ــك» م ـس ــؤول ـي ــة ت ــده ــور
ال ـخ ــدم ــات ف ــي ال ــوس ــط الفلسطيني

ّ
ل ــل ـج ــان الـشـعـبـيــة ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى،
مرتكزين بذلك على الدور املناط بها
في النظام الداخلي .يوضح الشباب
أن ـهــم ال ي ـقــدمــون أنـفـسـهــم بــديــا عن
اللجان الشعبية ،بل يــريــدون تفعيل
ه ـ ــذه الـ ـلـ ـج ــان ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق ال ـن ـظــام
خـلــي مــن خــال إج ــراء انتخابات
الــدا ً
بــدايــة كــي يختار الـنــاس مــن يريدون
تمثيلهم ،بذلك يكونون مسؤولون عن
مراقبتها ومحاسبتها ومساءلتها.
م ــا يـعــرفــه ال ـنــاس ال ـي ــوم ع ــن الـلـجــان
الشعبية هو أنها لجان لجباية املياه
والكهرباء ،بينما دور اللجان يختلف
ك ـل ـيــا .ارت ـ ــأت الـحـمـلــة تــوع ـيــة ال ـنــاس
عـلــى دور الـلـجــان عـبــر مجموعة من
األس ــالـ ـي ــب ال ـس ـل ـس ــة ّأبـ ــرزهـ ــا «خ ـبــر
بـ ــال ـ ـشـ ــألـ ــوب» ،إذ «وق ـ ـع ـ ــت ال ـل ـج ـنــة
الشعبية فــي مخيم الـبــداوي اتفاقية

تــوأمــة مــع بلدية مــونــاكــو ،فــي سبيل
الــدعــم الثقافي للشباب الفلسطيني
ّ
ليتبي أن «الـخـبــر غير
فــي املـخـيــم»،
صـحـيــح ،ويــرمــي لــرفــع الــوعــي الـعــام
حـ ــول دور الـ ـلـ ـج ــان» .أمـ ــا مـلـصـقــات
«مني املسؤول» ،فتحدد أبرز املشاكل
ف ــي امل ـخ ـي ـمــات ،م ـثــل «ف ـش ــل م ـشــروع
الـصــرف الصحي ومـيــاه األمـطــار في
مـخـيــم ع ــن ال ـح ـل ــوة» ،مــرفـقــا بــاملــادة
ال ـثــام ـنــة م ــن ال ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي الـتــي
تنص على مهام اللجان.
ي ــوض ــح الـ ـن ــاش ــط أحـ ـم ــد ف ــاع ــور أن
«ال ــدع ــوة ال ـي ــوم ه ــي لـكــل ال ـن ــاس من
أج ـ ـ ــل اص ـ ـ ـ ــاح مـ ــؤس ـ ـسـ ــات م ـن ـظ ـمــة
التحرير ،عبر البدء بإصالح اللجان
الشعبية ألنها اإلطار التمثيلي الذي
ّ
يمكننا أن نخاطبه» .يقول فاعور إن
الحملة «ال تتهم احد ،لكن هناك هيكل
فــاســد جـمـيـعـنــا ض ـحــايــاه كفصائل
ولجان وشباب .دعوتنا هي اصالح
ه ــذا الـهـيـكــل ع ـبــر تـطـبـيــق م ــا أقــرتــه
امل ـن ـظ ـم ــة» .ي ـش ــرح م ـح ـمــد مـشـيــرفــة،
مــن مخيم عــن الحلوة ،أن الفصائل
حــاولــت فــي الـبــدايــة اح ـتــواء الحملة
ع ـبــر اقـ ـت ــراح ت ـع ـيــن م ـم ـثــل للحملة
في اللجان أو تكليف الحملة القيام
ب ـب ـعــض الـ ـخ ــدم ــات ،ي ـق ــول «رف ـض ـنــا
ذلك ألنه يتعارض مع ما نطالب به،
وهو إجــراء انتخابات وقيام اللجان
بــدورهــا!» .انتقلت الحملة اليوم الى
خطوة متقدمة ،هي إقامة مؤتمرات
ُ
ش ـع ـب ـي ــة داخـ ـ ـ ــل املـ ـخـ ـيـ ـم ــات تـ ـط ــرح
خــال ـهــا م ـشــاكــل ال ـب ـنــاء ال ـع ـشــوائــي،
الصحة ،الخدمات… من أجــل إطالع
الـ ـن ــاس ع ـلــى دور ال ـل ـج ــان ،إذ يعي
الشباب جيدًا أنه يجب تثقيف الناس
ل ـخ ـلــق م ـس ـتــوى م ــن ال ــوع ــي امل ـت ـقــدم
ال ـ ـ ــذي ي ــدف ـع ـه ــم ل ـل ـم ـطــال ـبــة بــأب ـســط
حقوقهم.

واأله ــم،
م ــوج ــودة .واملـشـكـلــة الـثــانـيــة ُ
هي غياب التقويم للعمل الذي أنجز،
وعدم تصحيح األخطاء التي حصلت
بسبب سوء التنفيذ وأدت إلى مشاكل
هندسية ،باإلضافة إلــى عــدم تحديد
ّ
آليات للعمل .وأكــد أن هناك خطوات
ستتخذ في القريب العاجل« ،أهمها
عودة الحوار سريعًا ،وحلحلة األمور
ً
بعدما ُوعدنا بأن هناك أمواال ستدفع
قريبًا من عدد من الدول املانحة».
ب ــدوره ،يلفت عضو اللجنة املركزية
ل ـل ـج ـب ـه ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ل ـت ـحــريــر
فـلـسـطــن ،أب ــو ل ــؤي أرك ـ ــان بـ ــدر ،إلــى
أن «خـيـمــة االعـتـصــام فــي مخيم نهر
ال ـ ـ ـبـ ـ ــارد عـ ـم ــره ــا  8سـ ـ ـن ـ ــوات ب ـس ـبــب
سياسة األونــروا الظاملة» ،مشيرًا إلى
أن م ــا ت ـقــوم ب ــه املـنـظـمــة لـيــس مـبــررًا
إط ـ ــاق ـ ــا« ،ف ــال ـق ـض ـي ــة ل ـي ـس ــت قـضـيــة
تـمــويــل ،بــل ســوء إدارة وس ــوء تنفيذ
واستمرار في هــدر األمــوال وصفقات
السمسرة والتالعب بمواصفات دفتر
الشروط ،وما يزيد الطني بلة استمرار
مزاريب الهدر املالي الفاحش ،واملبالغ
الضخمة التي يتقاضاها املوظفون».

ويكشف أبو لؤي أن منظمة األونروا
تتحجج بملف التنقيب عن اآلثار في
ً
املخيم ،الــذي يستنزف أم ــواال طائلة
سنويًا من األموال املخصصة إلعادة
اإلع ـم ــار ،بــاإلضــافــة إل ــى مــا يـقــوم به
فريق التخطيط «العاطل من العمل»،
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـن ـجــز ح ـت ــى الـ ـي ــوم س ــوى
 %50مــن مـســاحــة املـخـيــم مــن ناحية
ال ـت ـخ ـط ـي ــط ،ك ــذل ــك لـ ــم ي ـن ـجــز س ــوى
 %31من اإلعمار من مساحة املخيم
القديم.
ّ
يـ ــرى أبـ ــو لـ ــؤي أن م ــا ف ـجــر ال ـخــاف
م ــع األون ـ ـ ــروا ه ــو «م ـل ــف االسـتـشـفــاء
ال ــذي ت ـحــاول املنظمة التملص منه،
ف ـبــدل أن تـقـتـطــع األم ـ ــوال م ــن حـقــوق
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ف ـل ـيــوضــع ح ـ ّـد لـهــدر
األمــوال ويوضع وقت زمني لالنتهاء
مـ ــن إع ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ،ألنـ ـ ــه بـ ـ ــات مــن
الـضــروري تحرك الحكومة اللبنانية
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وامل ـج ـت ـم ــع ال ــدول ــي
ل ـت ــوف ـي ــر األمـ ـ ـ ـ ــوال امل ـط ـل ــوب ــة إلك ـم ــال
مـ ــا ب ـق ــي مـ ــن م ـس ــاح ــة امل ـخ ـي ــم مـنـعــا
النفجار فلسطيني قادم داخل املخيم
ستنعكس نتائجه على الجميع».
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أخبار
 1300الجئ خارج حسابات برنامج االغذية

لم يحصل الالجئون السوريون هذا الشهر
على حصتهم املتوقعة من برنامج األغذية
ُ
العاملي ،إذ خفضت قيمة البطاقة اإللكترونية
ال ـتــي يـسـتـخــدمــونـهــا مــن أج ــل ش ــراء امل ــواد
الغذائية من  27دوالرًا إلى  19دوالر بسبب
مشاكل التمويل التي يواجهها البرنامج.
وأع ـل ــن ال ـبــرنــامــج ف ــي اج ـت ـمــاع مـجـمــوعــات
الـعـمــل املـشـتــركــة بــن ال ــوك ــاالت الـعــامـلــة في
إغاثة السوريني الذي ُعقد أول هذا الشهر أن
الحاالت التي لم تقم بعملية التأكيد للبرنامج
خالل شهر شباط لم تحصل على بطاقاتها
اإللكترونية لهذا الشهر ،لكنها ستحصل
على فرصة أخيرة لتفعيلها.
ك ــذل ــك ف ـق ــد جـ ــرى ت ـح ــدي ــد ال ــدف ـع ــة األولـ ــى
غ ـيــر املـسـتـهــدفــة ل ـعــام  2015وه ــي ع ـبــارة
ع ــن  1300ش ـخــص ،ك ــان ال ـبــرنــامــج يـقــدم
م ـســاعــدات لـهــم ســاب ـقــا ،وأظ ـه ــرت زيـ ــارات
التحقق التي قام بها شركاء البرنامج انهم ال
يعدون من األكثر حاجة .وتعد هذه الدفعة،
األولى ضمن سلسلة من عمليات اإلقصاء
الـتــي يـقــوم بـهــا الـبــرنــامــج لتخفيض نسبة
املستهدفني من  %75الــى  %55في كانون
االول من عام .2015
وزارة الصحة تالحق «المشايخ الروحانيين»

أحــال وزيــر الصحة العامة وائــل ابــو فاعور
على النيابة العامة التمييزية قضية شخص
يلقب بالسوداني يسكن في حارة الناعمة،
يدعي انــه يعمل وسيطا لشخص يسمونه
الـشـيــخ يــاســن ويــدعــي ان ــه شـيــخ روحــانــي
ويـشـفــي مــن االم ــراض
املستعصية عن طريق
خلطات طبية والصالة
وال ــدع ــاءات ،ويتقاضى
مبلغا كبيرا مــن جــراء
هذا العمل ،آمال االطالع
وال ـق ـي ــام بــالـتـحـقـيـقــات
الـ ـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ـ ــة واتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاذ
االج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
املناسبة لوقف اعمال هذين الشخصني ،ملا
يسبب عملهما من ادعــاءات كاذبة وتالعب
ب ـص ـحــة ال ـ ـنـ ــاس .وأوض ـ ـحـ ــت مـ ـص ــادر فــي
الــوزارة أن أي شكوى يجري التقدم بها الى
الوزارة ستجري مالحقتها والتحقق منها.
أزمة المعابر تزيد من كلفة الصناعة

ف ـس ــاد م ـس ـت ـشـ ٍـر ف ــي مـخـتـلــف أق ـســام
املـنـظـمــة ،ب ــدءًا م ــن س ــوء الـتـنـفـيــذ في
ً
املشاريع ،وصوال إلى رشى وصفقات
واختالسات مالية» .خلق األمر حالة
غضب لدى أبناء البارد ،دفعتهم إلى
نـصــب خـيـمــة أمـ ــام م ــراك ــز التخطيط
التابعة لألونروا ،بالتزامن مع إعالن
املنظمة ب ــدء تقليص خــدمــاتـهــا على
الصعيد االستشفائي والطبابي إلى
النصف ،وتحميل الفلسطيني %50
مــن الـفــاتــورة .هــذا اإلج ــراء كــان مقررًا
أن ي ــأت ــي م ـتــزام ـنــا م ــع ان ـت ـه ــاء خطة
ال ـطــوارئ وع ــودة جميع أبـنــاء املخيم
الـ ـن ــازح ــن إلـ ـي ــه مـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء عـمـلـيــة
اإلع ـم ــار ،وه ــو مــا لــم ي ـحــدث .يرفض
موظفو األونروا املشرفني على عملية
إعادة اإلعمار الحديث عن االتهامات
املوجهة إليهم ،إال بكتاب خطي يصدر
عن مركزية األونروا في بيروت.
من جهته ،يؤكد مسؤول ملف اإلعمار
فــي نهر الـبــارد م ــروان عبد الـعــال ،أن
«مــا يـجــري الـيــوم فــي نهر ال ـبــارد هو
مــوقــف اعـتــراضــي فـقــط ،ألنـنــا بــأمـ ّـس
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى األون ـ ـ ـ ــروا وخــدمــات ـهــا،

تتحجج األونروا بملف
التنقيب عن اآلثار في
المخيم الذي يستنزف
ً
أمواال طائلة سنويًا

ولـ ـ ـك ـ ــن لـ ــدي ـ ـنـ ــا حـ ـ ـق ـ ــوق نـ ـسـ ـع ــى إلـ ــى
اكتسابها ،وال شك في أن املتضررين
من االعتصام هم أبناء املخيم ،إذ إن
ع ـي ــادات األون ـ ــروا ومــدارس ـهــا مغلقة
ّ
بوجه أبنائنا ،لكن موظفي األونروا ال
يأبهون ،ألنهم يقبضون رواتبهم في
نهاية كل شهر».
ي ـش ـي ــر عـ ـب ــد الـ ـ ـع ـ ــال إلـ ـ ــى أن ال ـف ـت ــرة
األخـيــرة شـهــدت انقطاعًا للحوار مع
األونـ ـ ــروا نـتـيـجــة ع ــدة أم ـ ــور ،أبــرزهــا
سـ ــوء اإلدارة ،والـ ـخ ــاف ال ــدائ ــر فــي
م ـس ــأل ــة إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار الـ ـت ــي يـمـكــن
أن تـ ـقـ ـس ــم إلـ ـ ـ ــى ق ـ ـس ـ ـمـ ــن :األول أن
اإلعمار بحاجة إلى أمــوال ،وهي غير

ناشد نائب رئيس جمعية الصناعيني علي
عصام قاسم الحكومة «العمل على ايجاد
حلول للمعبر البري اآلمن الى دول الخليج،
الن البدائل املقترحة ،ومنها النقل البحري،
ترفع من كلفة الصناعة في لبنان ،وترهق
املـنـتـجــات ال ــزراع ـي ــة واملـ ــزارعـ ــن ،الن ق ــدرة
اسـتـيـعــاب ال ـحــاويــات ال ـتــي تـنـقــل املنتجات
عبر البحر ،اقــل بكثير من قــدرة استيعاب
الحاوية التي تنقل بالبر».
ودعا «الحكومة إلى وضع حد سريع لبعض
املصانع التي تعمل بطرق غير شرعية ،وال
تتحمل اي اعـبــاء وتعمل على التنافس مع
مــؤس ـســات صـنــاعـيــة ،دون ان تـتـحـمــل اي
اعباء ضرائبية وما شابه من تبعات اخرى».
توضيح

اوضح رئيس الجمعية اإلقتصادية اللبنانية
الدكتور منير راشد ،أن ما ورد في موضوع
«آث ـ ــار ال ـل ـجــوء إل ــى ل ـب ـنــان :ع ــدم ات ـخ ــاذ ّأي
سـيــاســة ه ــو س ـيــاســة» ،عـلــى ل ـســان راش ــد
عن ان وزيــر املــال عــارض اجتماعا ملجلس
الوزراء عن تقويم االقتصاد اللبناني ،حصل
عن طريق الخطأ.

