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اقت�صاد

دعا �إلى البحث عن حلول موقتة ت�ساهم في دعم الت�صدير بحراً

خليل :لن نقبل �إال بنقا�ش ّ
جدي للموازنة
وبعدها يتح ّمل مجل�س النواب م�س�ؤولياته

(داالتي ونهرا)

خليل والهيئات االقتصادية
لفت وزير المال علي حسن خليل إلى إصراره «على
تقديم الموازنة في أوقاتها الدستورية المحدّدة ،وعلى
نقاشها في مجلس ال��وزراء» ،مشيرا ً إلى «أنّ الظروف
أعاقت مثل هذا النقاش ،لكن اليوم مع فتح األم��ر في
مجلس الوزراء لم يعد مسموحا ً ولن نرضى إال بنقاش
جدي واتخاذ قرار في مجلس الوزراء وإحالة هذا األمر
إلى المجلس النيابي لكي يتحمل مسؤوليته في إقرار
الموازنة أو عدم إقرارها».
وخالل لقاء حواري في مق ّر غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في بيروت وجبل لبنان ،بدعوة من رئيسها
محمد شقير ،قال خليل« :اليوم ،في تقديراتنا ،عندما
أعددنا مشروع الموازنة للـ ،2015حدّدنا ماذا جرى
خالل السنوات الماضية وصوال ً إلى  ،2014واإلطاللة
على المشهد تعطي صورة واضحة .نحن أنفقنا 6727
مليارا ً سنة  2014على رواتب ومت ّمماتها .هذا رقم كبير
جدا ً بالمقارنة مع اإلنفاق اآلخر وسوف نراه اآلن .فنحن
نتكلم عن  6727مليارا ً متوقع ارتفاعه إلى  7100مليار
للرواتب ومت ّمماتها نتيجة التوظيف وتضخم هذا البند
بطريقة ال تراعي تطور االقتصاد في البلد .إنّ حجم
الرواتب واألجور اليوم هو أكبر بكثير من إمكانياتنا».
وشدّد على أنّ «موضوع الموازنة العامة يجب أن يق ّر
وفي أسرع وقت ،إذ ال يمكن أن نستمر على هذه الحال
وبعيدا ً من الجدل الدستوري».

اإلجراءات الجمركية

وتطرق خليل إلى اإلجراءات الجمركية في مرفأ بيروت
وفي المطار ،معتبرا ً «أنّ المطلوب اليوم هو أن نقف أمام
القضايا المرتبطة بمصالح التجار والتي ناقشناها في
اجتماعات سابقة مع أرك��ان غرفة التجارة والهيئات
االقتصادية والصناعيين».
وتابع« :صحيح أنّ هناك مستوعبات وحصل إرباك
في انتظام توريد بعض المواد األولية ووصولها وتأثر
بعض القطاعات التجارية ،لكن أيضا ً وفي المقابل،
كان هناك تضخيم كبير لبعض النتائج السلبية ولم
يكد يمضي أكثر من تسعة أيام على بدئنا اإلج��راءات
الجديدة حتى ذهب أحدهم إلى االدعاء بأنّ مستوعباته
مضى عليها شهران في المرفأ .البعض يحاول أن يعكس
مظلومية غير موجودة».
ورأى أنّ «علينا أن نحاول تحديد الثغرة وأن نضع
اليد عليها ،ولهذا اتخذنا مع المجلس األعلى للجمارك
والمديرية العامة للجمارك إجرائين :األول إعادة النظر
في القرار ووض��ع معايير جديدة ما س��رع في عملية
وحسن بنسبة معقولة ما زاد من استخدام
التخليص
ّ

المسار العشوائي بنسبة ما بين  9و 11في المئة ع ّما
كان قائماً ،ورغم ذلك بقيت الصرخة قائمة .من هنا جاء
التدبير المتعلق بجمعية الصناعيين والذي ح ّل  95في
المئة مما له عالقة بالمواد األولية والتواصل مع غرفة
التجارة قائم في شكل يومي حول هذا الموضوع».
أما بالنسبة إلى الشركات ،فأشار خليل إلى «وضع
معايير الستثنائها وإحالتها إل��ى المسار العشوائي
المستحدث وقد بقيت نسبتها متدنية لكنها خففت الكثير
من الجهد» .وقال« :اضطررنا التخاذ اإلجراء الذي أق ّره
المجلس األعلى الذي ناقشناه معكم سابقا ً وحان اليوم
وقت إعالنه وهو التحويل إلى المسار العشوائي لـ40
و 45في المئة وقريبا ً تزداد النسبة .وقد كان لهذا األمر
نتائج منها أنه من أصل  2000حاوية وصل العدد إلى
النصف ،واليوم أصبح هناك  600حاوية فقط وإنّ ك ّل
الحاويات التي تصل تذهب في شكل مباشر إلى الكشف
للتخفيف ع ّما هو متراكم في حدود  100مستوعب في
اليوم».
وأكد أنه «من اليوم ولغاية مطلع األسبوع المقبل لن
يكون هناك أي تراكم ألي مستوعب في مرفأ بيروت».
أما في شأن القضية المرتبطة بالتكلفة ،فأشار خليل
إلى أنّ وزارة المال وبواسطة وزارة األشغال طلبت،
«وأم��ام النقاش حول زي��ادة السماح باألرضية من 9
وصعوداً ،أو أن يصار إلى تخفيف الكلفة من إدارة المرفأ
وأن نبادر إلى القيام بإعفاءات عن كلفة المستوعب،
فتبين بعد النقاش ،أنّ تخفيض الكلفة يوصل إلى
النتيجة نفسها ،لكنها ال تكرس واقع أنّ هناك أرضية
ستبقى في شكل مستمر لفترة طويلة».
وأعلن «أننا اليوم في ص��دد إع��داد مشروع قانون
إلن��ش��اء محكمة جمركية ،بعدما أع��ددن��ا اإلج���راءات
الالزمة .ونحن اآلن في مرحلة تشاور مع وزارة العدل
في هذا الشأن».

التصدير عبر البحر

أما في موضوع دعم التصدير عبر البحر ،فأكد دعمه
«هذا التصدير للمنتجات اللبنانية إلى البلدان العربية
واألس��واق الخليجية ،باعتبار أنّ ذلك له انعكاسات
سلبية من تأخير توريد منتوجاتنا يخشى معها أن
يبحث المستورد الخارجي عن أس��واق جديدة بديلة
عن األس��واق اللبنانية وبالتالي أمام هذا الواقع ،فإنّ
الدولة اللبنانية ورغم إمكانياتها الضعيفة هي معنية
بأن تبحث عن حلول تساهم في دعم التصدير عبر البحر
موقتاً ،ريثما تنتهي الوقائع الميدانية التي تحول دون
التصدير براً».

اعت�صام لموظفي م�ست�شفى �صيدا الحكومي
احتجاج ًا على عدم دفع الرواتب
ج��دّد موظفو مستشفى صيدا
ال��ح��ك��وم��ي تحركهم واعتصموا
أمام مدخل الطوارىء ،احتجاجا ً
على عدم دفع رواتبهم المتأخرة
م��ن ن��ح��و ش��ه��ري��ن وع����دم إم���داد
ال��م��س��ت��ش��ف��ى ب��ال��م��واد ال�لازم��ة
الستمراريتها وتطورها من أجل
خدمة المرضى.
وت�ل�ا رئ��ي��س لجنة المتابعة
للموظفين خليل ك��اع��ي��ن بيانا ً
طالب فيه «الفعاليات السياسية
األساسية في صيدا والجوار التي
تعهدت بدعم المستشفى ودع��م
إدارتها الجديدة ،بضرورة الضغط
على مجلس ال���وزراء وال���وزارات
المعنية من أجل إنقاذ المستشفى
من الغرق واإلقفال المحتم وبصورة
عاجلة ،وك��ذل��ك وزارت���ي الصحة
والمال بضرورة اإليفاء بالوعود
التي تتعلق بمساهمة مالية كبيرة
وعاجلة قادرة على تسديد رواتب
الموظفين وتضمن استمرارية
المستشفى وتؤمن المواد الطبية
وغ��ي��ر الطبية وت��س��دّد ج���زءا ً من
مستحقات األطباء المتأخرة».

وقد ل ّوح الموظفون باستمرار
تحركهم وت��ص��ع��ي��ده ح��ت��ى يتم
ت��ق��اض��ي ال��ش��ه��ري��ن المتأخرين
وإم������داد ال��م��ؤس��س��ة ب���األم���وال
الكافية.
من جهة ثانية ،أعلن رئيس لجنة
إدارة مستشفى صيدا الحكومي
هشام ق��دورة «عن حلحلة قريبة
ألزمة رواتب موظفي المستشفى»
كاشفا ً «أنّ وزارة الصحة وعدت
بصرف حوالة مالية للمستشفى
خالل ثالث أسابيع» .وقال« :وصل
حجم العجز في مستشفى صيدا
الحكومي إل��ى حوالي  13مليار،
ومن الواضح أنّ المشكلة ليست
من يوم أو يومين بل هي قديمة».
وأضاف« :بالنسبة إلى مطالب
الموظفين ،ك��ان همنا األساسي
تأمين رواتب الموظفين بالدرجة
األولى وتأمين اللوازم للمستشفى
في شكل متوازن .وعندما أتينا،
كان الصندوق فارغا ً وحتى اللحظة
ما زال فارغاً ،أمنا لهم شهر شباط
واآلن يتبقى شهر آذار ويبقى شهر
نيسان» ،الفتا ً إلى «أنّ مطالبهم

محقة ونحن نتبناها ونعمل على
أساسها ،واليوم تواصلنا مع وزارة
الصحة ومن خاللكم نقول ،وعدونا
خ��ي��راً ،ووع��دون��ا أن��ه خ�لال فترة
اسبوعين أو ثالثة تصل الحوالة
لمستشفى صيدا الحكومي».
ول��ف��ت إل���ى «أنّ ال��م��وض��وع
اآلن أك��ب��ر م��ن أن ن��ؤم��ن هذين
الشهرين ،المهم كيف نستطيع
أن ننقذ مستشفى صيدا الحكومي
بمشاريع وبهبات مالية مستعجلة
م��ن وزارة الصحة ،وف��ي الوقت
نفسه سنتواصل مع الصناديق
العربية واإلس�لام��ي��ة وال��دول��ي��ة
وال��ص��دي��ق��ة إلح��ض��ار مساعدات
مالية وإنقاذ المستشفى من العجز
ال��م��ال��ي وت��أم��ي��ن سيولة إلع��ادة
جدولة ديون المستشفى».
وخ��ت��م»:ه��ن��اك ب���وادر ح��ل��ول،
وال أستطيع أن اطمئنهم نهائيا ً
ولكن أتمنى أن تكون ك�� ّل األم��ور
محلولة ويدا ً بيد مع المسؤولين
السياسيين في المنطقة والنواب
والمسؤولين في الحكومة نعمل
على إنقاذ الوضع».

رابطة موظفي الإدارة ّ
جددت الدعوة
�إلى الم�شاركة في تظاهرة � 6أيار
حدّدت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة العامة  7آب موعدا ً إلجراء
انتخابات الهيئة اإلداري��ة الجديدة .وقالت في بيان إثر اجتماعها« :يط ّل
علينا هذا العام األول من أيار ،عيد العمل والعمال ،والموظف اللبناني في
أس��وأ حاالته االجتماعية واالقتصادية ،فمشروع سلسلة الرواتب ما زال
رهينة المماحكات السياسية .إنّ الهيئة االدارية تتقدم من عمال لبنان بأسمى
التهاني ،معاهدة العاملين في اإلدارة العامة على االستمرار بنضالها حتى
تأمين إقرار سلسلة رواتب تؤمن العدالة والمساواة في مختلف القطاعات
الوظيفية ورفع الغبن والحرمان الالحقين باإلداريين منذ ما يقارب العقدين
من الزمن».
وعشية تنفيذ اإلضراب العام في  6أيار ،ذكرى الشهداء اللبنانيين ،حيت
الهيئة «أهالي الشهداء اللبنانيين ،ك ّل الشهداء الذين سقطوا وما زالوا في سبيل
حرية واستقرار وأمن هذا الوطن» ،معلنة «تلبية دعوة رابطة موظفي اإلدارة
العامة وهيئة التنسيق النقابية ،من أجل رفع الغبن عن العاملين في اإلدارة
العامة ،موظفين وأج��راء ومتعاقدين ومتعاملين ومياومين ،وإدارة شفافة
ومنتجة وتقاعد وشيخوخة مستقرة ومعاش تقاعدي  100في المئة ،من أجل
الحفاظ على الدور الرئيسي للموظف ،ال للتعاقد الوظيفي ،نعم للتوظيف عبر
والمس بالتقديمات الصحية
مجلس الخدمة المدنية ،رفضا ً لتعديل ال��دوام
ّ
واالجتماعية ،رفضا ً لضرائب تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ،التوقف
عن العمل في  6أيار والمشاركة بكثافة في التظاهرة التي يحدّد مكانها وزمانها
الحقاً ،لمطالبة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم والنواب بالنزول إلى المجلس
النيابي وإقرار السلسلة بعيدا ً من تجاذباتهم السياسية ،بما يؤمن العدالة
والمساواة بين مختلف القطاعات ،وإعطاء ك ّل ذي ّ
حق حقه».

لبكي تفقد م�ستديرة العبدة
ّ
التعديات
بعد �إزالة
جال محافظ عكار عماد لبكي أمس ،على مستديرة العبدة ومتفرعاتها
بعد إزالة التعديات عن األمالك العامة في هذه النقطة الحيوية التي تعتبر
بوابة عكار الجنوبية ،في حضور النائب هادي حبيش ورؤساء اتحادات
بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات.
وشكر لبكي «ك�� ّل من ساهم وساعد في تحسين ساحة العبدة من
فعاليات سياسية واجتماعية ورؤس��اء بلديات وأهالي هذه المنطقة،
الذين أبدوا ك ّل التجاوب إزاء هذه الخطوة التي ستليها خطوات بهدف
إزالة التعديات عن األمالك العامة وتحسين واقع الطرقات ومداخل القرى
والبلدات العكارية».
ولفت إلى أنّ «هناك تنسيقا ً يتم مع أصحاب بسطات بيع األسماك
الذين كانوا متجاوبين للغاية مع هذه الخطوة ،كما أنّ هناك مشروعا ً
إلعادة تأهيل سوق السمك لبيع األسماك بالجملة في حرم مرفأ العبدة،
كي يصبح مستوفيا ً لكافة الشروط والمواصفات البيئية والصحية ،بما
يخدم صيادي األسماك والمستهلكين على السواء».

«�أفد» ّ
قدم تقريره
حول الأمن الغذائي
قدّم «المنتدى العربي للبيئة والتنمية  -أفد» تقريره السنوي السابع
حول «األم��ن الغذائي في البلدان العربية» في الجامعة األميركية في
بيروت ،بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون
الدولية وكلية العلوم الزراعية والغذائية.
في الجلسة االفتتاحية ،تناول مدير معهد عصام فارس الوزير السابق
الدكتور طارق متري الترابط بين األمن القومي واألمن الغذائي ،مشيرا ً
إلى أهمية تقرير «أفد» الذي «ال يكتفي بعرض المعلومات بل يربط بينها
ويحللها ،مما يع ّزز إمكانات صنع القرارات واالستراتيجيات الصحيحة».
ورك��ز على «نقطتين مهمتين في التقرير :األول��ى ض��رورة التعاون
والتنسيق بين أجهزة الدولة ،وخصوصا ً الوزارات ،في ما يتعلق باألمن
الغذائي» ،مستشهدا ً بأنّ «قانون سالمة الغذاء في لبنان مثالً تأخر طويالً
ألنّ الوزارات اختلفت على الصالحيات .والثانية ضرورة التعاون اإلقليمي
لضمان األمن الغذائي العربي» .واعتبر «أفد نموذجا في العمل التعاوني
على المستوى العربي ،فهو ال ينتظر الحكومات بل يضغط عليها للعمل
والتعاون».
وتحدثت عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية الدكتورة نهلة حوال
عن برنامج األمن الغذائي الذي أطلقته الجامعة ،مشيرة إلى أنه «يركز
على التحديات في المنطقة العربية من خالل أربعة محاور هي توافر
الغذاء والوصول إليه واستخدامه واستقراره».
وأدار أمين عام «أفد» نجيب صعب جلسة حوارية قدم فيها المحرر
المشارك لتقرير «أف��د» المستشار االقتصادي في الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية الدكتور عبد الكريم صادق أهم النتائج التي
توصل إليها التقرير وتوصيات المؤتمر السنوي للمنتدى حول األمن
الغذائي .وأشار إلى أنّ «العرب يستوردون نحو نصف حاجتهم من المواد
الغذائية الرئيسية» ،مؤكدا ً أنّ «في وسع البلدان العربية تعزيز إنتاجها
الغذائي بحزمة تدابير ،في طليعتها تحسين إنتاجية المحاصيل وكفاءة
الري والتعاون اإلقليمي ،فضالً عن تعديل عادات استهالك الغذاء».
وشارك في الجلسة مدير بحوث تغير المناخ والبيئة في العالم العربي
في معهد عصام فارس الدكتور نديم فرج الله الذي تحدث عن الترابط
الوثيق بين المياه والطاقة واألمن الغذائي في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
وفي مداخلة لرئيس قسم تصميم المناظر الطبيعية وإدارة النظم
اإليكولوجية في الجامعة الدكتور رامي زريق أشار إلى الحلقات المفقودة
في األمن الغذائي العربي.
كما جرى عرض الفيلم الوثائقي «إطعام  400مليون» الذي يلخص أهم
ما توصل إليه تقرير «أفد» حول األمن الغذائي في المنطقة العربية.

خالل إطالق التقرير في الجامعة األميركية

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل وزير السياحة ميشال فرعون رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين
سيلفانا اللقيس وبحث معها في موضوع الدمج السياحي في لبنان.
ثم استقبل فرعون نظيرته وزي��رة السياحة في الباراغواي مارسيال
باسيغاليبو وبحث معها في الشؤون السياحية المتبادلة بين البلدين،
وخصوصا ً في ظ ّل وج��ود جالية لبنانية فاعلة في الباراغواي وتوقيع
مذكرة تفاهم بين لبنان ودول أميركا الجنوبية.
{ عرض وزير االتصاالت بطرس حرب مع النائب أحمد فتفت مسائل
خدماتية متعلقة بقطاع االتصاالت في منطقة الضنية والشمال .ثم استقبل
رئيس جمعية «سكر الدكانة» ربيع الشاعر الذي أوضح أنه «عرض وحرب
سبل التعاون مع وزارة االتصاالت لجهة إجراء دراسة عن مدى الشفافية
المعتمدة في ال��وزارة ،وعن كيفية دعم بعض المشاريع لمكافحة الفساد،
ّ
لحض الناس على التبليغ ض ّد الفساد».
وإطالق حمالت توعية

�أبو فاعور �أعلن البدء بطباعة  15مليون
و�صفة موحدة والتطبيق في �أول حزيران

أبو فاعور متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي
أعلن وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أب��و فاعو «البدء
الموحدة»،
باإلجراءات العملية لتطبيق الوصفة الطبية
ّ
خالل مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الصحة،
إثر اجتماع عقده مع ك ّل من مدير عام الضمان محمد كركي
ونقيب أطباء بيروت أنطوان بستاني ونقيب الصيادلة
ربيع حسونة ومدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار،
بهدف مناقشة بعض االستفسارات المتعلقة بالمضي قدما ً
في تطبيق الوصفة.
واسته ّل أب��و فاعور المؤتمر بشكر ك�� ّل من أسهم في
التوصل إلى هذا اإلنجاز ،بدءا ً بوزير العمل سجعان قزي
ومجلس إدارة الضمان ومديره العام ،ونقابتي األطباء
والصيادلة والنقيبين بستاني وحسونة.
وأعلن أنّ المجتمعين تبلغوا من نقيب األطباء أنه «ت ّم
توقيع اتفاقية مع شركة طباعة لتأمين  300ألف دفتر
الموحدة كح ّد أدنى سنوياً ،وت ّم فتح
من الوصفات الطبية
ّ
اعتماد لهذا األمر ،ويتضمن ك ّل دفتر خمسين وصفة ،ما
موحدة في السنة،
يعني طباعة  15مليون وصفة طبية
ّ
ستشكل دفعة أولى طلبتها النقابة من المطبعة التي أكد
مسؤولوها في اتصال مع المجتمعين العمل على اإلسراع
قدر اإلمكان لتسليم المطبوعات».
وأكد أبو فاعور ما كانت وزارة الصحة قد أعلنته عن أنّ
األول من حزيران المقبل هو موعد البدء بتطبيق الوصفات
الطبية الموحدة» .وقال« :إذا حصل تأخير لبضعة أيام،
فإنّ الوزارة مستعدة لتمديد المهلة أسبوعا ً أو أسبوعين
كح ّد أقصى ،على أال يتم بعد ذلك القبول بأي وصفة غير
الوصفة الطبية الموحدة».
وأضاف« :بناء على طلب نقيب األطباء ت ّم تشكيل لجنة
مشتركة مهمتها متابعة التطبيق ومعالجة أي إشكاالت
من الممكن أن تنشأ ،وهي تضم كالً من مدير عام الضمان

ونقيبي األطباء والصيادلة ومدير عام وزارة الصحة».
ولفت وزير الصحة إلى ما تبلغه من نقيب األطباء حول
عدم قناعة أطباء بالوصفة الطبية الموحدة ،وتمنى «عدم
تحميل النقيب هذا األمر لسبب أساسي هو أنّ الوزارة تطبق
قانونا ً موجوداً» ،مشدّدا ً على «تطبيق القانون واإللتزام
به ،فضالً ع ّما تجده وزارة الصحة من فائدة عظمى نتيجة
تطبيق هذه الوصفة الموحدة لك ّل من المريض والصيدلي
والطبيب وقطاع الطبابة والدواء».
ور ّدا ً على سؤال عن هواجس األطباء ،أجاب أبو فاعور:
«ال نريد العودة إلى الجدل السابق في هذا المجال» ،مك ّررا ً
تأكيده «أنّ األطباء سيكتشفون الفائدة الكبرى من تطبيق
الموحدة».
الوصفة
ّ
وعن أسباب تكرار اعتراضات الموظفين في مستشفى
بيروت الحكومي الجامعي ،أوض��ح وزي��ر الصحة «أنّ
التأخير في دفع الرواتب حصل في المرة األخيرة من قبل
اإلدارة السابقة للمستشفى التي حولت رواتب الموظفين
إلى موردين من أصحاب الحظوظ بدال ً من أن تحولها إلى
الموظفين» .وقال« :هذا األمر هو قيد التحقيق لمعرفة ما إذا
حصلت استفادات غير مشروعة».
ولفت إلى أنّ «وزي��ر المالية عالج بعد االتصال به
مسألة التدوير ،ولم يعد من مب ّرر لالعتصامات إال إذا
كان الهدف إرب��اك اإلدارة الجديدة لمستشفى بيروت
الحكومي» ،مؤكدا ً «أنّ معالجة أوضاع المستشفى ككل
هي معالجة كبيرة ،وخصوصا ً أنّ على المستشفى أكثر
من  120مليارا كديون للموردين ،وقد ت ّم إيفاء قسم من
هذا المبلغ وبات الموظفون يقبضون رواتبهم .ولم يعد
من مب ّرر لتعطيل المستشفى ،ألنّ ك ّل يوم تعطيل هو تدن
في اإلنتاجية ،فيما يؤمن العمل المجدي سير العمل في
المستشفى وبالتالي الرواتب».

لجنة الإدارة تابعت مناق�شة قانون الإيجارات

تج ّمع الم�ست�أجرين� :إ�صرار عنيد
على الترويج لهذا القانون الكارثي
تابعت لجنة اإلدارة والعدل درس
ال��ت��ع��دي�لات المقترحة على قانون
اإليجارات خالل جلسة عقدتها أمس
برئاسة النائب روبير غانم الذي قال
بعد الجلسة« :وضعنا نصب أعيننا
ه��ذه المعادلة :ال��ق��ان��ون ه��و خطوة
للوصول إلى العدالة وبعد  30عاما ً من
دون قانون أصبحت الخطوة ضرورية
وحتمية .وكي ال نقع في خطأ تفضيل
فريق على فريق ،بين مالك ومستأجر،
وضعنا نصب أعيننا معادلة حقيقية
اسمها ميزان يضمن للكفة األول��ى أي
المستأجر ح ّدا ً أدنى من العدالة يتمثل
بعدم السماح بتهجيره م��ن منزله
وخسارته للسقف الذي يحميه ،وفي
الكفة الثانية أي كفة المالك ،تحقيق
الح ّد األدنى من حقوقه الدستورية في
ملكه بعد جمود العدالة  30عاما ً من
دون إصدار أي قانون منصف لهما ،مع
العلم أنّ الكثيرين من المالكين كانوا
يتقاضون أحيانا ً بدل إيجار مجحف
يعادل شهريا ً ما يدفعه المستأجر بدل
اشتراك كابل تلفزيون وما شابه .لذلك
حاولت اللجنة وضع ضوابط أهمها:
 عدم السماح بتهجير المستأجر. ايجاد سبل لمساعدة ذوي الدخلالمحدود لدفع بدالت اإليجار الجديدة
وهم من فئة الذين ال يتجاوز دخلهم
حتى خمسة أض��ع��اف ال��ح�� ّد األدن��ى
لألجور.
 إط��ال��ة م��دة اإلي���ج���ارات بين 9س��ن��وات للجميع و 12س��ن��ة ل��ذوي
الدخل المحدود وال سيما المتقدمين
في السن.
 حافظت اللجنة على مدة تقسيطالزيادة في بدل اإليجار تدريجيا ً خالل
الست سنوات على أساس  15في المئة
من الفارق بين اإليجار الحالي وبدل
المثل في األرب��ع سنوات األول��ى و20
في المئة للسنتين األخيرتين.
 تحميل الدولة المسؤولية الماديةع��ن ع��دم إص���دار ق��ان��ون ط��وال عقود
ع��دة وال سيما أنّ مبالغ المساعدات
من الصندوق ال تتعدى طوال التسع
سنوات المليار ونصف مليار دوالر.
وه��ذه اإلحصاءات وضعت بالتوافق
مع وزارة المال.
 إنشاء حساب في وزارة الماللدفع ال��زي��ادات عن المستأجرين من
ذوي الدخل المحدود بالكامل للذين
ال يتجاوز دخلهم ثالثة أضعاف الح ّد
األدن��ى لألجور وبنسبة  80في المئة
للذين يتجاوز دخلهم ثالثة أضعاف
وال يزيد عن خمسة أضعاف.
 تحديد ب��دل المثل بنسبة  4فيالمئة من القيمة البيعية للمأجور في
حالته الراهنة.
 حصر اإلفادة من عقد اإليجار فيحال وفاة المستأجر األساسي كاآلتي:
 بزوج المستأجر. أوالد المستأجر األساسي الذينول��دوا بعد بدء تنفيذ اإلج��ارة والذين

غانم مترئسا ً جلسة لجنة اإلدارة والعدل
دخ��ل��وا معه إل��ى ال��م��أج��ور عند بدء
اإلجارة وكانوا ال يزالون مستمرين في
إشغاله من دون انقطاع.
 أنسباء المستأجر األساسي الذيدخ��ل��وا معه إل��ى ال��م��أج��ور وك��ان��وا ال
يزالون مستمرين في إشغاله من دون
انقطاع.
ّ
ح���ق اس��ت��رداد
 إع��ط��اء ال��م��ال��كالمأجور في حالتي الضرورة العائلية
والهدم في مقابل أرب��ع سنوات بدل
المثل للحالة األول��ى و 6سنوات في
الحالة الثانية ورفعتها إل��ى سبع
سنوات لذوي الدخل المحدود.
 إيجاد حوافز لمساعدة الشبابوالشابات للتملك أو لإليجار من خالل
رزمة حوافز تبدأ باإليجار التملكي.
 اعتبرت اللجنة أنّ القروض التييستخدمها المستأجر ه��ي ق��روض
سكنية تطبق عليها ك��� ّل ال��ش��روط
التفضيلية وف��ق��ا ً ألح��ك��ام ال��ق��روض
السكنية.
 العمل على إبقاء الطابع اللبنانيفي مختلف األحياء والمناطق بحيث
تبقى أسس العيش المشترك موجودة
وكذلك الح ّد من الفرز الطبقي في هذه
األماكن.
 تمديد العمل بالقانون 92/160خالل السنة التي لم يكن فيها القانون
نافذاً.
 ترميم المواد  13 - 7و 18الفقرةب وفقا ً لقرار المجلس الدستوري.
 ح�����دّدت ال��ل��ج��ن��ة زي�����ادة غ�لاءالمعيشة قبل ص���دور ه��ذا القانون
بنسبة  12.8في المئة».
من جهة أخرى ،وبعد االطالع على
التعديالت النهائية لقانون اإليجارات
ال��ص��ادرة ع��ن لجنة اإلدارة والعدل
توجه «تجمع المستأجرين في لبنان»،
ف��ي ب��ي��ان ،إل���ى جميع المسؤولين
معتبرا ً أنّ «ه��ذه التعديالت ال تشكل
إال إصرارا ً عنيدا ً للترويج لهذا القانون
الكارثي الذي سيفرض بدالت إيجارات
تعجيزية تفوق كامل مداخيل الغالبية
ال��س��اح��ق��ة م��ن المستأجرين ب��م��ا ال
يتناسب مع واقع األوضاع االقتصادية

واالجتماعية للبلد والناس ،وستكون
نتيجته الحتمية التهجير والتشريد
والفرز الطبقي والمناطقي والطائفي
وال��م��ذه��ب��ي حتى ال��ك��ارث��ة الوطنية
الحتمية من دون أي مبالغة».
ورأى البيان «أنّ إلغاء التعويض
لجميع المستأجرين عند تحرير
العقود هو فعليا ً وعمليا ً إلغاء وشطب
لمبدأ األمن االجتماعي ،الذي لحظته
جميع قوانين اإليجارات السابقة من
دون استثناء ،منعا ً لتسلط وتعسف
ص��اح��ب المصلحة ف��ي استعمال
ال��ح ّ
��ق ،فالتعويض ال تكمن أهميته
بالتعويض المادي فقط ،بل أهميته
األساسية هي حماية األمن واالستقرار
االج��ت��م��اع��ي وال��ع��دال��ة اإلن��س��ان��ي��ة
ال��م��ف��روض ع��ل��ى ال���دول���ة رعايتها
وحمايتها ،وإنّ اإلخالل بذلك ستكون
ل��ه نتائج ك��ارث��ي��ة وف��وض��وي��ة على
الوطن كك ّل».
وأك���د أن��ه «وع��ل��ى أع��ل��ى مستوى
قانوني علمي وأكاديمي بعد طعن
المجلس الدستوري ،أنّ هذا القانون
غير نافذ بغالبية مواده ،وخاصة تلك
التي تتحدث عن تحديد البدالت .وك ّل
ح��دي��ث مخالف ه��و ف��ي غير موقعه
القانوني ،ونحن على أت ّم االستعداد
لمناقشته مناقشة علمية أكديمية،
استنادا ً إل��ى نصوص واضحة أمام
الرأي العام وجميع وسائل اإلعالم».
واعتبر «أنّ الترويج لهذا القانون
ولتعديالته المطروحة من قبل لجنة
اإلدارة والعدل ،واإلصرار على إقرارها
ي��ص��ب ال��زي��ت على
ه��ي ف��ع�لاً ك��م��ن
ّ
النار ويعرض الوطن لمخاطر كبيرة
حتمية» ،كما رأى «ف��ي الطروحات
التي وردت على لسان دولة الرئيس
األس��ت��اذ نبيه ب��ري مخرجا ً قانونيا ً
قابالً للمناقشة وال��درس من أجل ح ّل
هذه المعضلة ،تالفيا ً ألي انعكاسات
ون��ت��ائ��ج سلبية وك��ارث��ي��ة ف��ي حال
نفاذ هذا القانون األس��ود وتعديالته
الصورية والترويجية ،ونح ّمل جميع
المسؤولين أم��ام الشعب والتاريخ،
كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك».

