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اقت�صاد

افتتاح الدورة  22لـ«منتدى االقت�صاد العربي»

تعليق حركة المالحة الجوية �ساعتين
احتجاج ًا على عدم �إقرار ال�سل�سلة

�سالم :ن�سعى �إلى �إيجاد الإطار القانوني المنا�سب لت�شجيع اال�ستثمار
�سالمة :المديونية في القطاع الخا�ص تعوق النمو وت�شكل عبئ ًا على العائلة

خالل المنتدى

علّقت حركة المالحة الجوية في مطار بيروت الدولي للطائرات الوافدة
والمغادرة للمطار ،باستثناء طائرات الدولة وحاالت الطوارئ ،التزاما ً بقرار
لجنة المراقبين الجويين بالتزامن مع موعد الجلسة النيابية لدراسة السلسلة،
ما أدى إلى تأخير ثماني رحالت آتية وتسع رحالت مغادرة.
وأ ّكدت لجنة المراقبين الجويين في بيان «ضرورة اإلسراع بإقرار السلسلة
خص
واألخذ برأي هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الدولة وتب ّنيه فيما
ّ
مشروع القانون ،وذلك لما هو في مصلحة البلد والموظفين وباقي القطاعات».
وشدد رئيس اللجنة علي حمود على أن «ال تراجع قبل إقرار السلسلة متضمنة
حقوق المراقب الجوي» ،آمالً «من الجميع الكف عن محاوالت المماطلة التي
باتت مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد وأمل من النواب االرتقاء لمسؤولياتهم
وإقرار السلسلة» ،مضيفا ً «إنّ المراقب الجوي هو األحرص على إنجاح موسم
االصطياف الذي بدأت تظهر بوادره من ناحية حركة الطيران».
من جهة أخ��رى ،أ ّك��د أمين سر اللجنة ران��ي حماده «وج��ود توجه لدى
المراقبين الجويين للتصعيد وزيادة الضغط على الجميع بغية الوصول إلى
النهاية المرجوة».
وقدم حماده اعتذارا ً باسم المراقبين «من جميع من تأثر سلبا ً نتيجة هذا
التحرك من تأخير أو إلغاء لبعض رحالت الطيران ،وأال خوف على موسم
االصطياف ولكن ال تراجع حتى إقرار السلسلة».
وقد استؤنفت حركة المالحة الجوية في مطار بيروت الدولي ظهرا ً بعد توقف
استمر لمدة ساعتين بدءا ً من العاشرة صباحاً ،وذلك بناء على قرار اتخذته
لجنة المراقبين الجويين العاملين في المطار .وقد تأخر وصول وإقالع عدد من
الطائرات التابعة لشركات طيران وطنية وعربية وأجنبية.

سالم يلقي كلمته

أكد رئيس الحكومة تمام سالم أنّ الحكومة
تولي عناية كبيرة لملف النزوح السوري
وملف ال��غ��از والنفط «ال���ذي يجري العمل
عليه بطريقة علمية ودقيقة ،تمهيدا ً لبدء
مرحلة االستكشاف التي تدل كل المؤشرات
إلى أنها تبشر بالخير ،مع ما يعنيه ذلك من
فرص استثمار وعمل للقطاع الخاص المحلي
والعربي واألجنبي».
وخالل رعايته افتتاح «منتدى االقتصاد
العربي» بدورته الـ ،22صباح أمس في فندق
فينيسيا  -بيروت ،قال سالم« :إنّ حكومتنا،
وفي انتظار انتخاب رئيس للبالد ،ستؤدي
نص
واجباتها كاملة بكل أمانة ،انطالقا مما ّ
عليه الدستور ،وبروحية التوافق الوطني
الذي هو غايتنا الدائمة .وسنبقى حريصين
على خدمة مصالح المواطنين وتسيير شؤون
البالد ،وساهرين على حسن عمل المؤسسات
التي ليس مسموحا تعطيلها والحكم عليها
بالشلل ،تحت أي ذريعة كانت ،وفي أي ظرف
كان».
وأضاف« :إننا في عملنا الحكومي ،نولي
أهمية كبرى للجانب االقتصادي المتعلق
بتشجيع االستثمار .وندرك أنّ من المهمات
الرئيسية أمامنا ،القيام باإلصالحات اإلدارية
التي تسهل حركة المستثمر وتجعل لبنان
مكانا ً جاذبا ً لالستثمارات ،سواء استثمارات
اللبنانيين المقيمين والمغتربين ،أو العربية
واألجنبية منها .وإننا نسعى إلى إيجاد اإلطار
القانوني المناسب لتشجيع االستثمار .ولهذه
الغاية سوف نعمل على إنجاز قانون للشراكة
بين القطاعين العام والخاص».
وتابع سالم« :أما في الجانب االقتصادي
العام ،فإننا نضع نصب أعيننا اتخاذ التدابير
واإلج�����راءات ال�لازم��ة لتشجيع الصناعة
اللبنانية ،عبر تخفيض كلفتها لجعلها قادرة
على المنافسة ،ولمساعدة القطاع الزراعي
في إيجاد األرضية المناسبة لالستثمار في
مشاريع كبيرة تخلق قيمة مضافة في اإلنتاج
الزراعي» .ولفت إلى «أنّ قطاعنا المصرفي،
الذي يمضي في مسيرته الناجحة ،ويشكل
أحد األعمدة الرئيسية لالقتصاد اللبناني ،ما
زال على رغم األوضاع الدقيقة ،يسجل نسب
نمو في الودائع تقارب ستة في المئة .كما
أنّ نسب المالءة فيه تتجاوز نسب المالءة
في الغرب ،فضالً عن امتالكه نسبا ً عالية
م��ن السيولة تعتبر عنصرا ً مشجعا ً على
االستثمار».

سالمة

وأشار حاكم مصرف لبنان رياض سالمة

إلى أنّ االقتصاد اللبناني يواجه «تحديات
شتى م��ن أهمها خفض مديونية القطاع
الخاص.
وقد بلغت مديونية هذا القطاع ما يساوي
 100في المئة من الناتج المحلي وربما ما
يتعداه .فإنّ المديونية في القطاع الخاص قد
تعوق االستثمار وبالتالي النمو في االقتصاد.
كما تشكل عبئا ً على العائلة ال سيما في ما
يتعلق بالقروض االستهالكية التي أصبحت
تشكل ما يقارب الـ 50في المئة من مدخول
العائلة» .وأضاف« :ومن هذا المنطلق ننشط،
بصفتنا رئيسا ً لهيئة األسواق المالية ،لتطوير
هذه األسواق بحيث تتسم باإلدارة الحكيمة
والشفافية وتصبح ساحة قابلة لتمويل
المؤسسات في القطاع الخاص عن طريق
المساهمة وربما تحويل بعض الدين إلى
مساهمة.
ونهدف إلى إيجاد أسواق سائلة لتسنيد
القروض االستهالكية.
هذا األمر من شأنه أن يحسن أيضا ً مالءة
ونوعية المحفظات االئتمانية في القطاع
المصرفي .وفي هذا اإلط��ار ،ندعو الحكومة
إلى المبادرة إلى تخصيص بورصة بيروت
كما نص على ذل��ك قانون تنظيم األس��واق
المالية الذي صدر عن الدولة اللبنانية،
فتكون هذه المبادرة بداية انطالقة جديدة
لعملية تشجيع القطاع الخاص على تحويل
الشركات الخاصة إلى شركات يساهم فيها
الجمهور وإلى تسنيد القروض االستهالكية
تحت رقابة هيئة األس��واق المالية تفاديا ً
للمفاعيل السلبية».
وتابع سالمة« :تشير األرقام إلى أنّ الثقة
باالقتصاد اللبناني م��وج��ودة ،فقد حقق
ميزان المدفوعات لغاية آخر نيسان الفائت
فائضا ً تراكميا ً وصل إلى  788مليون دوالر
أميركي ،كما أنّ الودائع في القطاع الخاص
تنمو بنسبة تقارب الـ 6,5في المئة .وأيضا ً
تشهد س��وق القطع ف��ي لبنان اس��ت��ق��راراً.
ونرى أنّ اإلقبال على اإلصدارات بالسندات
اللبنانية في السوق الثانوية قد شجع على
تحسين أسعارها .والالفت أنّ هنالك أيضا ً
اهتماما ً غير لبناني بشراء هذه السندات».
وقال« :إنّ مصرف لبنان وبهذه الظروف
الدقيقة التي نمر بها قد سبق له أن أعلن،
وهو يكرر ،أن وجوده سيستمر في األسواق
مؤمنا ً السيولة بكل العمالت ومؤمنا ً مالءة
الدولة».

القصار

واع��ت��ب��ر رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ات االق��ت��ص��ادي��ة

اللبنانية والرئيس الفخري التحاد الغرف
العربية الوزير السابق عدنان القصار أنّ
«انعقاد منتدى االقتصاد العربي ،في ظل
الحوادث والتطورات التي تمر بها منطقتنا
العربية ،يستوجب تضافر جميع الجهود

الق�صار :لتكثيف
التعاون من �أجل بناء
منظومة اقت�صادية
عربية قوية
م��ن ال��ق��ادة ال��ح��ك��ام والمسؤولين العرب
ورج��ال األعمال واالقتصاديين ،في سبيل
التصدي للمفاعيل التي تولدت عن «الربيع
العربي» إن على المستوى السياسي ،أو
على المستوى االقتصادي وخصوصا ً في
ما يتعلق بتنامي معدل البطالة في صفوف
الشباب العربي ،ه��ذا إل��ى جانب كثير من
ال��ت��ح��دي��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي تستوجب
تكثيف ال��ت��ع��اون بشأنها ،م��ن أج��ل بناء
منظومة اقتصادية عربية قوية ت��ؤدي في
ما ت��ؤدي إل��ى ال��وص��ول لالتحاد الجمركي
عام  ،2015ثم السوق العربية المشتركة
عام  ،2020ولم ال في مرحلة الحقة منافسة
االق��ت��ص��ادات الكبرى وخ��ص��وص�ا ً ف��ي ظل
المقدرات واإلمكانات الطبيعية والبشرية
الهائلة التي تتمتع بها منطقتنا العربية».

باسيل

واستهل رئيس جمعية المصارف فرنسوا
باسيل كلمته بالحديث عن الوضع السياسي
اللبناني ،معتبرا ً أنه «ليس طبيعيا ً أو مقبوال ً
أن يستمر الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،خ�لاف��ا ً ل��ل��دس��ت��ور ول�لأع��راف
ولمقتضيات توازن عمل المؤسسات .ويجب
أال يستهان بهذا الواقع لما يترتب عليه من
انعكاس على سير عمل الدولة وعلى صدقية
التمثيل .وواج��ب��ن��ا جميعا ً ك��ل م��ن موقع

با�سيل م�ستوى النمو لي�س
ً
ال�ستيعاب القوى
كافيا
ِ
العاملة ال�شابة المتدفقة
�إلى �أ�سواق العمل العربية

( أكرم عبد الخالق)
مسؤوليته ،التنبيه إلى األخطار الناتجة
أو المرتبطة بإفراغ المؤسسات .فتصاعد
التطرف سياسيا ً واجتماعياً ،ولنا عليه
شاهد كل يوم على امتداد عالمنا العربي،
يعود إلى ضعف سلطة الدولة ،وإلى عدم
قيامها بوظائفها ف��ي خدمة المواطنين.
وي��ع��ود إل��ى ت���ردي األوض���اع االجتماعية
والخدمات العامة .فيلجأ الناس إلى بدائل
من الدولة أو إلى الغربة عن الوطن».
وأضاف« :ليس مقبوال ً كذلك على الصعيد
االق��ت��ص��ادي ،المرتبط ج��زئ��ي�ا ً بالوضع
السياسي ،أن نكتفي بمعدالت نمو متواضعة
يقدرها صندوق النقد الدولي بما بين 1,5
في المئة و 2في المئة للبنان وبما بين 2,4
في المئة و 3,3في المئة للمنطقة العربية
لعامي  2014و .2015هذا المستوى من
النمو ليس كافيا ً
الستيعاب القوى العاملة
ِ
الشابة المتدفقة إلى أسواق العمل العربية،
وثمار النمو تشكو من تفاوت كبير ومن سوء
توزيع للدخل يفاقم األوضاع االجتماعية،
ويفقد الدول واألنظمة الشرعية الحقيقية.
ويفقدها في أونة واحدة المداخيل الكافية
فتلجأ إلى مزيد من االستدانة .ما يعني أنّ
نسب العجز العام والمديونية العامة إلى
الناتج المحلي اإلجمالي متجهة إلى مزيد
من التدهور».
وتابع باسيل« :نحنُ في لبنان ك ّنا نعاني
عجزا ً بحدود األربعة مليارات دوالر فصرنا
أمام عج ٍز متو َّقع يفوق الـ 5مليارات دوالر،
ّ
يتخطى نسبة  11في المئة من الناتج
أي أنه
كما يتبيّن من مشروع موازنة عام .2014
هذا من دون أخذ مفاعيل إقرار سلسلة الرتب
وحسنا ً تتصدّى
وال��روات��ب في االعتبار.
َ
بعض الكتل النيابية للعشوائ ّي ِة والشعبو ّي ِة
في التشريعاتِ المالية تفاديا ً
النزالق مالي
ٍ
ي��ؤذي البل َد ويض ُّر في المقام األول بذوي
الدخ ِل المحدود .وكنا نأم ُل أيضا ً في القطاع
تراجع
المصرفي أن تستفي َد ال��دول � ُة من
ِ
الفوائد على الدين العام بشكل جذري خالل
السنوات القليلة الماضية ،وأن تستفي َد
الدول ُة من تراجع خدمة الدين كنسب ٍة من
ُ
النفقات األولية،
النفقات العامة كي ُتضبط
ّ
المؤشرات وتفاق ُم الدين.
فيتو ّقف تدهور
ذاك أنّ خدمة الدين بقيت بين عام َْي 2009
و 2013عند مستوى  6000مليار ليرة.
بينما زادت المديونيّة العامة للدولة من 74
ألف مليار ليرة إلى  91ألف مليار أي بنسبة
 23في المئة ،نتيجة تزاي ِد كلف ِة األجور من
جهة والنفقاتِ األولية من جهة ثانية .وأتت
األرقا ُم المعلنة عن موازنة عام  2014لتأكيد

جالت في عدد من قرى وبلدات عكار

ال�سكان والبلديات
�إيخهور�ست :لر�ؤية م�شتركة بين ّ
جالت سفيرة االتحاد األوروبي
أنجيلينا ايخهورست ،ف��ي عدد
من القرى والبلدات العكارية ،ال
سيما في القبيات وأك��روم ووادي
خالد ،متفقدة المشاريع اإلنمائية
التي تنفذ في هذه المناطق وتلك
التي هي قيد التنفيذ والمتابعة،
وج��م��ي��ع��ه��ا م��م��ول��ة م��ن االت��ح��اد
األوروبي.
وق��د دشنت إيخهورست بئرا ً
ارت��وازي��ة في خ��راج بلدة عندقت
لري األراض��ي الزراعية ،بتمويل
من االتحاد األوروبي.
وق��دم رئيس البلدية لها درع �ا ًَ
تقديرية عربون شكر على جهودها
في ه��ذا اإلط���ار ،وق��دم لها رئيس
بلدية القبيات عبده عبده درع�ا ً
مماثلة.
ولفتت إيخهورست ف��ي كلمة
إل��ى أنّ «ال��خ��ط��ة االستراتيجية
ال��ت��ي أطلقها االت��ح��اد األوروب���ي
لتنمية عكار ،تهدف إل��ى إش��راك
جميع السكان واألطراف الفاعلة،
أي المجالس البلدية والمخاتير
والمواطنين ف��ي رؤي��ة مشتركة
ألرضهم».
وأض��اف��ت« :نحن اليوم نطلق
ك��ث��ي��را ً م��ن ال��م��ش��اري��ع ف��ي عكار،
أول��ه��ا ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ب��رن��ام��ج
ال��وص��ول إل��ى المياه ،ومعالجة
ال��ص��رف الصحي ال��ذي سيسمح
لمئات العائالت باالستفادة من
مياه الشفة .إذ ال يمكن أن تكون
تنمية مستدامة من دون تأمين
هذه الحاجات األولية واألساسية
للمجتمعات المحلية ،ويتضمن
المشروع البالغة قيمته  80ألف
أورو ،عنصرا ً بيئيا ً أساسيا ً يشرك
المنظمات غير الحكومية ،وال سيما
الكشافة وجمعية حماية الطبيعة

ايخهورست تتسلّم درعا ً تقدير ّية
في لبنان وجميع السكان».
وك��ان��ت المحطة ال��ث��ان��ي��ة في
مهنية الهيشة الرسمية ،حيث
افتتحت قاعة إلدارة الحاسوب
اآللي الدولية « »ICDLلتعلم لغة
التواصل الدولية اإلنكليزية.
أما المحطة الثالثة ،فكانت في
مركز الخدمات اإلنمائية التابع
ل�����وزارة ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة
ف��ي ب��ل��دة العماير ،حيث سلمت
إي��خ��ه��ورس��ت م��ف��ات��ي��ح ال��ع��ي��ادة
النقالة المقدمة في إطار هبة من

االتحاد ،إلى ممثلة وزير الشؤون
االجتماعية هيام سحمراني.
وك��ان��ت المحطة ال��راب��ع��ة في
قاعة مسجد الرامة  -جرمنايا في
وادي خالد ،حيث عقد لقاء عام
وك��ان بحث وش��رح لكل المشاكل
والحاجات.
ث��م انتقلت إي��خ��ه��ورس��ت إل��ى
منطقة جبل أكروم حيث عقد لقاء
موسع مع فاعليات المنطقة في
قاعة مسجد بلدة السهلة –أكروم،
وأش����ارت إل��ى أنّ ه��ذه المنطقة

«تعاني إهماال ً ش��دي��داً» ،وقالت:
«نحن نضع اللمسات األخيرة مع
مجلس اإلنماء واإلعمار وصندوق
التنمية االقتصادية واالجتماعية
على م��ب��ادرة تستهدف عائالتكم
في مجال مياه الشفة ،وأطلقنا قبل
أيام دراسة تصميم وإشراف لبناء
بئر إرتوازية في أكروم وكفرتون
ونقل المياه إل��ى محطة الضخ،
على أن تبدأ األعمال مطلع السنة
المقبلة».

هذا المنحى المتسارع في اإلنفاق بدل إرسا ِء
إصالح مالي تدعم االستقرا َر النقدي
عملية
ٍ
وتع ّز ُز االستثمار واإلنتاج».

أبو زكي

ورأى ال��رئ��ي��س التنفيذي لـ«مجموعة
االقتصاد واألع��م��ال» رؤوف أب��و زك��ي «أنّ
ازدهار اللبنانيين في الخارج ساعد االقتصاد
اللبناني في تعويض كثير مما فاته وأعطاه
امتدادات إقليمية عبر الشركات والمؤسسات
الناجحة التي أسسها لبنانيون في مختلف
أنحاء العالم».
وق���ال« :إن��ن��ا نتطلع إل��ى ح��ل��ول السالم
وع��ودة األم��ن واالستقرار إل��ى جميع ال��دول
العربية وال سيما سورية الجارة العزيزة بل
الشريكة الكبيرة للبنان ،ونعتقد أنّ العالقات
التاريخية التي تربط بين البلدين والتداخل
الكبير بينهما سيجعالن م��ن ال��ش��رك��ات
اللبنانية طرفا ً مؤهالً للمساهمة في إعادة
إعمار سورية شرط االستعداد لذلك بتوفير
القاعدة السياسية واألمنية واالقتصادية
الضرورية لها».

خلف

واعتبرت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
األمينة التنفيذية ل��ـ«األس��ك��وا» ريما خلف
أنّ «االقتصاد الناهض يعزز ف��رص نجاح
التحول الديمقراطي والبناء الديمقراطي
السليم ،بما يؤسسه من حكم القانون وتكافؤ
الفرص ،ما يؤدي إلى ازدهار اقتصادي يجني
ثماره الجميع».

كامل

أما رئيس الغرفة التجارية الصناعية في
جدة صالح كامل فقال:
«إنّ ك��ل ال���دول العربية ق��د حباها الله
بثروات طبيعية متنوعة ومتوزعة ولكننا
مازلنا م��زارع للمواد الخام تعود إلينا هذه
المواد التي صدرناها ،بعد أن تضاف إليها
م��ن المناطق المختلفة القيم ُة المضاف ُة
بعشرات األضعاف ،مازلنا م��زارع ومازلنا
مستوردين ل��ث��روات أرض��ن��ا العريبة ،بل
ومازلنا ندفع أضعاف ثمنها ونحن نضحك
وعلينا أن نعترف نحن رجال األعمال أنّ هذه
هي مسؤليتنا وأنّ علينا أال نعلق كل شيء
على مشجب الحكومة فشماعاتها لم تعد
تحتمل كل األعباء .فكل الدول في الدنيا هي
نسيج من شعب وحكومة .فهما المكونان
للمجتمع».

نقابة الم�ست�شفيات :الديون في ذمة الدولة
تجاوزت الـ 1200مليار ليرة
أكدت نقابة المستشفيات الخاصة أنّ «المستشفيات الخاصة
تجاهد كي تؤمن التقديمات الصحية على مختلف أنواعها
للمرضى جميعا ً من دون أي تمييز» ،مشيرة إلى أنها «تستقبل ما
يزيد عن سبعمئة ألف حالة استشفاء سنويا ً إضافة إلى مليون
حالة دخول إلى الطوارئ».
ولفتت النقابة في بيان أص��درت��ه بعد اجتماعها ال��دوري
برئاسة النقيب سليمان هارون ،إلى أنّ «الضغط الحاصل على
المستشفيات يترافق أحيانا ً مع حمالت إعالمية تسبق التأكد من
حقيقة االدعاءات واالفتراءات التي يستسهل البعض إطالقها».
وأ ّك��دت ثقتها «بأجهزة الرقابة الرسمية وبالقضاء الذي
قام ويقوم بواجباته في القضايا المرفوعة إليه» ،موضحة أنّ
«المحاوالت التي تساق لتحميل المستشفيات مسؤولية التقصير
واالعتداءات على أقسام الطوارئ والتعرض باألذى للعاملين
فيها ،تدفع بهؤالء إلى التردد واالمتناع عن مزاولة أعمالهم في
هذه األقسام وإلى تقليص خدمات الطوارئ».
وأعلنت النقابة أنّ «المستشفيات ملزمة بسقوف مالية
يحددها مرسوم توزيع االعتمادات الذي تعده وزارة الصحة
العامة ،وبالتالي فإنّ تجاوز تلك السقوف يعرض المستشفى
لضياع حقوقها أو نسيانها لفترات قد تتجاوز العشر سنوات».
وتمنت «من المسؤولين كافة في مختلف الجهات الرسمية
الضامنة العمل على تأمين حقوق المستشفيات الشرعية كي
تتمكن من متابعة عملها بشكل طبيعي» ،معتبرة أنّ أي تأخر في
هذا األمر يؤثر سلبا ً وبشكل مباشر في أداء المستشفيات.
وذ ّكر البيان بأنّ «ديون المستشفيات في ذمة الجهات الضامنة
الرسمية تجاوزت الـ 1200مليار ليرة لبنانية ما يشكل أزمة مال
خانقة تجاهد كل يوم وكل ساعة كي تتخطاها».
وأم��ل��ت النقابة «م��ن مختلف المسؤولين ع��ن الوسائل
اإلعالمية توخي الدقة والموضوعية في التعاطي مع كل ما
قد يردها والتحقق منه عبر االتصال ب���إدارات المستشفيات
المعنية والتواصل مع نقابة المستشفيات بغية المحافظة على
الحقيقة».
كذلك أمل «من المسؤولين عن األجهزة األمنية توفير الحماية
الالزمة للمستشفيات ومنع التعديات على أقسام الطوارئ ،وذلك
إلفساح المجال للمرضى كي يحصلوا على الخدمات الضرورية
التي يحتاجون إليها».

�أهالي بعلبك يعت�صمون
احتجاج ًا على انقطاع التيار
اعتصم أهالي بعلبك أمام محطة التحويل بالقرب من معمل توليد الكهرباء في
محلة الشراونة بالقرب من تقاطع بعلبك  -إيعات ،بدعوة من إعالميي بعلبك
ومجلسها البلدي ،احتجاجا ً على االنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عن أحياء
مدينة بعلبك كافة منذ الساعة الثانية من بعد ظهر أول من أمس.
واعتبر رئيس بلدية بعلبك حمد حسن أنّ «التغذية بالتيار الكهربائي بدأت
باالنخفاض منذ صباح أ ّول من أمس ،إذ تدنت التغذية صباحا ًساعتين إضافيتين،
ولدى إجراء االتصاالت بالمعنيين في مؤسسة الكهرباء ،أفادوا بأنّ التقنين هو
إجراء مركزي من المؤسسة في بيروت» .وأضاف »:نحن اليوم بموقفنا هذا نطلق
صرخة مدوية بوجه موظف غير جدير بتحمل المسؤولية ،ادعى أنه تعرض
لتهديد فأقفل المحطة وحرم بعلبك وقراها من الكهرباء ،غير آبه بمصالح الناس
وبالشأن العام ،علما ً بأنه لم يتقدم بدعوى بهذا الشأن للتحقق من األمر ،وحتى لو
افترضنا أنه تعرض لتهديد من شخص ما كما يدعي ،فذلك ال يرتب على الموظف
أو المؤسسة معاقبة كل المواطنين وكل المنطقة».
من جهة أخرى ،أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أمس أنّ «محطة بعلبك
الرئيسية عادت مسرحا ً للتعديات والتهديدات المتكررة .ويوم األربعاء الفائت،
قام بعض األشخاص المسلحين بالدخول عنوة إلى المحطة وتهديد المناوبين
طالبين منهم إعادة التيار الكهربائي إلى بعض المخارج».
وأضاف البيان« :كذلك يتلقى المناوبون وعمال الصيانة على هواتفهم الخاصة
اتصاالت تنطوي على التهديد والوعيد .ونظرا ً إلى خطورة الوضع ،قام المناوبون
في المحطة بإخالئها بعد ظهر يوم أ ّول من أمس ،حفاظا ً على سالمتهم وعلى
سالمة المنشآت ،األمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي كليا ً عن مدينة بعلبك
والقرى المحيطة التي تتغذى من المحطة المذكورة .وظهر أمس ،عاد المناوبون
إلى المحطة بعد تدخالت من بعض فعاليات المنطقة لضمان عدم التعرض لهم،
وبالتالي عادت التغذية بالتيار الكهربائي إلى طبيعتها في منطقة بعلبك».
وتوجهت مؤسسة كهرباء لبنان «مجددا ً إلى فعاليات المنطقة من نواب
وأحزاب وبلديات ومختارين ،إضافة إلى القوى األمنية للعمل على وضع ح ّد لهذه
الممارسات غير المقبولة ،بما يؤمن سالمة مستخدمي المؤسسة ويسمح لهم
بالقيام بواجباتهم ومهماتهم».

موظفو «بيروت الحكومي» يتوقفون عن العمل

�أبو فاعور :رواتب الموظفين ّ
حق مكر�س
خليلّ :
حل الم�شكلة خالل � 24ساعة

بعد انقضاء مهلة الوعود التي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور ،وبسبب
النقص الكبير في المستلزمات الطبية في مخازن المستشفى من جهة ،وعدم
قبض الموظفين رواتبهم المتأخرة منذ أشهر ،توقف موظفو مستشفى بيروت
الحكومي الجامعي عن العمل أم��س ،وأقفلوا مدخل ال��ط��وارئ والبوابات
الرئيسية ،وتوقفوا عن استقبال المرضى بدءا ً من الظهر.
وأعلنت لجنة الموظفين في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي «تصعيد
تحركاتها االحتجاجية من خالل التوقف العام عن العمل واإلقفال ،بعد الغياب
التام ألي حلول تلوح في األف��ق ،مع التشديد على حفظ سالمة المرضى
الموجودين داخل المستشفى وتقديم الرعاية الالزمة لهم إلى حين شفائهم
التام».
وعزت اللجنة تحركها إلى «أمرين أساسيين :األول ،أنّ ال مستلزمات طبية
تكفي في المخازن لـ 24ساعة لمعالجة المرضى ،ولكي ال يصبح المريض
سلعة تباع وتشترى ،والسبب الثاني أنّ الموظفين لم يحصلوا على حقوقهم،
وكل الوعود ،كانت إن لم نقل كاذبة فاشلة ،لذلك تم اليوم منذ الساعة الثانية
عشرة االعتصام أمام مدخل الطوارئ وإقفاله حرصا ً على صحة المرضى ،وهذه
صرخة إلى جميع المعنيين إلنقاذ هذه المؤسسة الصحية لما تمثل من أهمية
وشريان حيوي لجميع المناطق اللبنانية ،وسيستمر االعتصام والتصعيد في
خطوات الحقة لكي نصل إلى تعهد مجلس الوزراء والنواب حل هذه القضية».

أبو فاعور

وفي اتصال أجراه برئيس مجلس إدارة المستشفى ،تعهد وزير الصحة ح ّل
المشكلة مع وزارة المال خالل  24أو  48ساعة.
كذلك أجرى أبو فاعور اتصاال ً بوزير المال علي حسن خليل ،لمتابعة ملف
المساهمة المالية التي أقرها مجلس الوزراء للمستشفى .ولفت بيان صادر عن
مكتب وزير الصحة إلى أنّ خليل أكد «أنها قائمة وليس هناك أي عقبات أمامها،
وستكون في الحساب المصرفي للمستشفى خالل  48ساعة».
وإذ شكر أبو فاعور خليل «على تجاوبه الشخصي وحرصه من موقعه
المسؤول» ،أكد مجددا ً أنّ «رواتب الموظفين في المستشفى هي حق مكرس لهم،
وكذلك أتعاب األطباء» ،مك ّررا ًحرصه على أنّ «الجميع سينالون حقوقهم كاملة»،
مستغربا ً في الوقت نفسه «الضجة التي أثيرت اليوم حول الموضوع».
وأكد وزير الصحة أنه «لن يقبل بأي محاوالت البتزاز إدارة المستشفى
ووزارة الصحة ووزارة المال ،التي تقوم بواجباتها كامالً» ،معلنا ً رفضه المطلق
للتهديد الذي تعرض له بعض الموظفين من قبل زمالء لهم ،طالبا ً من إدارة
المستشفى فتح تحقيق سريع وتزويده بالنتيجة في أسرع وقت ليبنى على
الشيء مقتضاه.
وشدد أبو فاعور على أنّ «الحرص على حقوق الموظفين واألطباء ،يقابله
حرص مواز على المرضى وصحتهم وسالمتهم» ،مشيرا ً إلى أنه لن يقبل «بأي
شكل من األشكال تحويلهم إلى رهائن لبعض الذين ال يقيمون اعتبارا ً لرسالة
المستشفى».

تجمع األطباء يدعم التحرك

سياق م ّتصل ،أ ّكد «تجمع األطباء في لبنان» في بيان دعمه «المطلق
وفي
ٍ
لمطالب لجنة الموظفين في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ،والتي ُقدّمت
إلى وزير الصحة العامة والمدير العام للمستشفى والجهات المعنية ،والتي
عُ لّق االعتصام السابق على أساسها».
وأعلن تأييده للتحركات المطلبية للجنة« ،بما فيها حقها المشروع في
االعتصام واإلضراب والتظاهر ،إلى حين اإلفراج عن حقوق الموظفين المتأخرة
عن األشهر السابقة».
وجدد التجمع تمسكه «بالعمل على زيادة الراتب التقاعدي الشهري للطبيب،
ليبلغ ألف دوالر شهرياً ،بعد دراسة تأمين موارد المال للنقابة وعصر النفقات
اإلدارية والح ّد من الهدر المالي وتخفيف المصاريف إلى الح ّد األدنى».
كذلك طالب «بتصحيح الخلل في العالقة بين الضمان واألطباء ،من خالل
إعفاء الزمالء من دفع األقساط المتأخرة والبدء بدفع االشتراك ابتداء من تاريخ
اشتراك الطبيب في الضمان ،وإعفاء أحد الزوجين من االشتراك في حال كانا
مضمونين ،وخفض رسم االشتراك في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي».
وأكد التجمع متابعة العمل «حتى توحيد نقابتي األطباء في بيروت وطرابلس
في نقابة مركزية واحدة ،وانتخاب فروع لها في المحافظات».

