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حمليات

تقلي�صات «�أونروا» ...دافع جديد للتخلي عن ّ
حق العودة
الصايغ
يوسف ّ
في وقت بات الفلسطيني يختار قوارب الموت ،أمالً بغد أفضل
من عذابات الحياة وقهر العيش في مخيّمات لبنان ،جاءت
تخفيضات وكالة األم��م المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين «أونروا» ،على الصعيد االستشفائي ،لتزيد حجم
معاناة الالجئ الفلسطيني وتدفعه إلى المخاطرة بحياته وحياة
عائلته وركوب البحر ،علّه يصل شاطئ األمان الذي بات مفقودا ً
في لبنان.
في اآلون��ة األخيرة ،شهدت مختلف المخيمات الفلسطينية
سلسلة من الوقفات احتجاجا ً على سياسة تقليص الخدمات
التي تنتهجها وكالة «أونروا» التي ُتوِّجت مؤخرا ً باعتماد سياسة
استشفائية جديدة ،ما أثار نقمة المخيمات على الوكالة الدولية
باعتبار ذلك عامالً جديدا ً يُعمِّق أزمة الالجئين الفلسطينيين في
لبنان.
ورأت مصادر متابعة للملف أنّ «السياسة المتبعة لدى
«أون����روا» ه��ي مقدمة إلن��ه��اء وج��وده��ا والتملص م��ن رعاية
الالجئين الفلسطينيين ،ألنها تسعى بين الحين واآلخ��ر إلى
زيادة أزماتهم وتعميقها تحت ذريعة األزمة المالية ،إضافة إلى
إلهاء الفلسطينيين باحتياجاتهم الحياتية اليومية وصرفهم عن
التمسك بالوطن».
القضية األساس وهي
ُّ
وبعد أن طالت تخفيضات «أونروا» قطاع التعليم ،باإلضافة
إلى وقف خدمات بدل اإليواء لالجئين الفلسطينيين النازحين
من سورية إلى لبنان ،وفي جديد الخطوات التي اتخذتها الوكالة
مطلع العام الجديد تعديل خدماتها االستشفائية لمرضى
المستوى الثاني إلى  95في المئة في المستشفيات التابعة
لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني و 85في المئة في المستشفيات
الحكومية و 80في المئة في المستشفيات الخاصة ،بدال ً من 100
في المئة كما كان ساريا ً في العام الماضي .كما اشترطت «أونروا»
لجوء المريض أوال ً إلى مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني
أو المستشفيات الحكومية (مع إعطاء األفضلية للمستشفيات
التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني في حالة العمليات
الباردة ،إذا كانت الخدمة المطلوبة متوفرة) ،وإذا تع َّذر عالجه
فيها يمكن عندها تحويله إلى المستشفيات الخاصة ،إضافة إلى
جانب محدودية العمليات الباردة شهرياً .وفي المقابل ،رفعت
الوكالة نسبة التغطية الصحية لمرضى المستوى الثالث من 50
في المئة إلى  60في المئة كما رفعت سقف المداخلة الطبية إلى
 5000دوالر أميركي.

«أونروا» :سياسة جديدة
ال تقليص خدمات

تعليقا ً على ما سبق ذكره ،أوضحت مسؤولة اإلعالم في وكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة
في بيروت ،زيزيت دركزللي في حديث لـ «البناء» ،أنّ المغالطة
الكبرى «هي الحديث عن تقليص أونروا لخدماتها ،فالوكالة لم
تقم بتقليص خدماتها األساسيه ،ومن ضمنها خدمات التعليم
والصحة بل هي تقوم بك ّل ما في وسعها الستمرار تقديم خدماتها،
في إطار الميزانية المتوافرة لديها ،وفي ظ ّل التحديات الماثله
أمامها وأبرزها التزايد الكبير في أعداد الالجئين واحتياجاتهم».
وإذ أش��ارت إلى «أنّ ميزانة الوكالة تنقسم بين الميزانية
العامة التي تغطي الخدمات األساسية وميزانية الطوارئ»،
قالت دركزللي« :بالنسبة إلى الخدمات الصحية التي تقدمها
أونروا فهي على ثالثة مستويات بحيث تشمل  27عيادة صحية،
ومختبرات وأدوية وخدمات استشفاء ،ومؤخرا ً قمنا بتعديالت
المخصصة لالستشفاء وه��ذا ال يعتبر
في توزيع الميزانية
ّ
تخفيضاً ،حيث ت ّمت زيادة  10في المئة على صعيد المستوى
الثالث مقابل التعديل الذي حصل على صعيد المستوى الثاني
إلى  95في المئة في المستشفيات التابعة لجمعية الهالل األحمر
الفلسطيني ،و 85في المئة في المستشفيات الحكومية و 80في
المئة في المستشفيات الخاصة» .أما بالنسبة إلى العمليات
وتحديد عددها ،أكدت «أنّ هذه السياسة متبعة حتى من قبل
الجهات الرسمية في البلدان فهناك بعض الحاالت التي تكون
في حاجة إلى عمليات باردة (غير طارئة) يمكن تأجيل إجرائها،
وإذا تحولت إلى حاالت طارئة فعندها يمكن التعامل معها بشكل
فوري».
وشدّدت على «أنّ الوكالة تعمل على تأمين المبلغ المترتب على
أعباء بعض العائالت الغير قادرة على تغطية نفقات االستشفاء»،
مشيرة إلى «أنّ أونروا تعمل على مواءمة سياسة االستشفاء مع
سياسة البلد المضيف ،وأنّ ميزانية الوكالة لالستشفاء في لبنان
تشكل  50في المئة من ميزانية استشفاء الوكالة بشكل عام».
وانطالقا ً من إدراك مسؤولة اإلعالم في أونروا أنّ مستشفيات
الهالل األحمر قد ال تكون جميعها قادرة على تأمين كافة الخدمات
الصحية المطلوبة للمرضى ،ال سيما بالنسبة إلى بعض الحاالت
الحرجة ،أشارت دركزللي إلى «أنّ الوكالة تقوم بالتنسيق مع
بعض الجهات والمنظمات بتطوير أداء وخدمات المستشفيات
التابعة للهالل األحمر ،كما يت ّم التنسيق مع الشركاء لتغطية
خدمات صحية معينة وبرنامج ( )careلتأمين العالج للمرضى
الذين يعانون من األمراض المستعصية».
وأوضحت «أنّ ميزانية الوكالة تعتمد بشكل كامل على الجهات
المانحة وهي عبارة عن دول وهيئات ومؤسسات ومنظمات
دولية تدعم الميزانية العامة ،ميزانية الطوارئ والمشاريع
المختلفة ،حيث تقدم أون��روا مساعدات غذائية نقدية شهرية
لالجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى لبنان بقيمة
تأسست منذ
 27دوالر للفرد الواحد» ،الفتة إلى «أنّ أونروا التي َّ
 65عاما ً وبشكل موقت باتت تواجه أعباء أكبر ،ال سيما لجهة
االرتفاع الهائل في عدد الالجئين ،يضاف إلى ذلك ازدياد حاالت

وج��ه وزي��ر البيئة محمد المشنوق كتابا ً إل��ى مدير
الجمارك العام شفيق مرعي حول القيود المفروضة على
استيراد وإدخال محارق النفايات ،وطالب بعدم السماح
بإدخال أي محرقة نفايات إلى لبنان ،إال بعد التأكد من
حصول الجهة طالبة اإلدخال على موافقة وزارة البيئة
الصريحة والخطية على دراس��ة تقييم األث��ر البيئي
لمشروع إقامة المحرقة المزمع إدخالها إلى األراضي
اللبنانية.
وجاء في الكتاب «استنادا ً إلى تعميم وزير البيئة رقم
 81تاريخ  16112015المتعلق ببعض اإلرشادات بشأن
اإلدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات
واتحاد البلديات والقائمقامين والمحافظين ،والذي نص
على أنّ أي معمل أو مشروع يصمم للفرز أو التدوير أو
التسبيخ أو استرداد الطاقة أو استصالح المواقع المشوهة
أو غيرها من النشاطات المتعلقة بمعالجة النفايات
المنزلية الصلبة أو التخلص النهائي منها بما فيها
المحارق ،يخضع ألحكام مرسوم أصول تقييم األثر البيئي
تطبيقا ً لقانون حماية البيئة .واستنادا ً إلى المرسوم رقم
 8633تاريخ  782012المتعلق بأصول تقييم األثر البيئي
نص على ض��رورة أن تمتنع أي إدارة رسمية عن
ال��ذي ّ
مباشرة إنشاء أو تشغيل مشروعها المقترح قبل أن تبدي

احد االعتصامات احتجاجا على سياسة «أونروا»

وزارة البيئة موقفها حيال تقرير تقييم األثر البيئي لهذا
نصت المادة  58من قانون حماية البيئة،
المشروع ،كما ّ
وحيث يتبين من كافة المعلومات والمعطيات المتوفرة
أن تشغيل المحارق يتطلب ظروف تشغيل مناسبة ،كما
وينتج عنه انبعاث لملوثات عضوية ورماد وهي ملوثات
يقتضي معالجتها وادارتها بطريقة سليمة بيئيا ً ولديها
الخصائص اآلتية :سامة جداً ،غير قابلة للتفكك  ،تتبخر
وتنتقل عبر مسافات طويلة في الهواء والمياه ـ تتراكم
في األنسجة الدهنية للكائنات الحية وتنتقل عبر الهرم
الغذائي.
عليه يكون حرق النفايات الصلبة المنزلية الذي قد
ينتج عنه انبعاث لملوثات عضوية ثابتة مدرجة في
مرفق اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة
تنص عليه هذه االتفاقية التي انضم اليها
خاضعا لما
ّ
لبنان بتاريخ .»2972002

اتفاقية تعاون

من جهة ثانية ،وقع المشنوق ورئيس الجامعة اللبنانية
الكندية روني أبي نخلة مذكرة تعاون ،تهدف إلى تأهيل
اخصائيين وخبراء في اختصاصات البيئة وإشراكهم في
العمل البيئي العام والخاص.

ثمن تجاوب �شهيب
جمعية ال�صناعيين ُت ِّ
مع طرحها حول فرز النفايات

الشولي

مقدح

الفقر المدقع في المناطق التي تعمل فيها الوكالة وهي( :الضفة
الغربية ،غزة ،لبنان ،األردن ،وسورية) ،كما ظهرت تحديات
جديدة في العالم كاألحداث التي نشهدها في عدد من الدول
العربية مؤخراً ،وما سبقها من حرب على غزة ،إلى جانب األزمة
الحالية في سورية ،ناهيك عن الكوارث وتحديات أخرى كمرض
إيبوال ،والتي باتت تسترعي اهتمام عدد من ال��دول المانحة
وتنافس أونروا على جيب الممول».

الشولي في حديث لـ»البناء» ،إلى أ ّنه «في إطار ما سبق ذكره من
سياسة تقشفية على صعيد ملف االستشفاء من خالل تقليص
حجم الميزانية والخدمات الطبية ،تسعى أون��روا الى إقفال
بعض العيادات الطبية الموجودة في تج ُّمعات الالجئين وتعمل
على دمج العيادات مع بعضها البعض» .وأبرز النتائج الناجمة
عن هذه الخطوة ،بحسب الشولي« ،تتمثل في صرف عدد من
الموظفين العاملين في تلك العيادات التي سيت ّم إقفالها من جهة،
وزي��ادة الضغط على العيادات التي ستبقى مفتوحة من جهة
ثانية ،وهو ما سيؤدّي إلى زيادة الضغط على العيادات بحيث
لن تكون قادرة على استيعاب العدد الكبير من المرضى ،وهذا ما
أدّى إلى وقوع عدد من المشاكل داخل هذه العيادات في عدد من
المخيمات حيث ت ّم إقفال عيادات في مخيم الرشيدية تعبيرا ً عن
رفض سياسة االستشفاء الجديدة التي بدأت أونروا تنتهجها».
وأدرج الشولي إجراءات الوكالة األممية في الخانة السياسية،
معتبرا ً «أنّ ما يحصل أبعد من كونه أزمة مالية» .وقال« :إنّ ملف
االستشفاء ال يكبّد أونروا سوى مبلغ  10مليون دوالر .فهل حقا ً
ال تستطيع الجهات المانحة (دول عربية وأجنبية) تأمين هذا
المبلغ ،وتقف عاجزة أمام ملف استشفاء الالّجئين الفلسطينيين؟
أم أنها عامل ضغط إضافي للدفع بالفلسطيني كي يركب البحر
حق العودة»؟ ويختم الشولي مؤكدا ً
ويهاجر وبالتالي يتخلى عن ّ
«أنّ ما سبق ذكره على صعيد تقليص الخدمات لالجئين ،مضافة
تصب جميعها في خانة دفع الالجئ
إليه عوامل الفقر والبطالة
ُّ
الفلسطيني نحو التخلي عن ّ
حق العودة إلى أرضه المحتلة».

«اللقاء التشاوري»:
سياسة التضييق...

ف��ي المقابل ،رأى عضو «اللقاء ال��ت��ش��اوري» للمؤسسات
العاملة في الوسط الفلسطيني في صيدا ومخيماتها أبو بسام
عبد المقدح في حديث لـ «البناء» أنّ ما تقوم به «أون���روا»
يندرج في إطار «سياسة التضييق صحيا ً بعد خطوات مماثلة
تربويا ً واجتماعياً» ،معتبرا ً أنّ «ما يحصل من تقليص للخدمات
والتقديمات الصحية أمر بالغ الخطورة».
ولفت المقدح إلى «أنّ أون��روا لم تتعاقد مع المستشفيات
التي تقدّم خدمات صحية جيدة لالجئين ،في حين أنّ بعض
المستشفيات التي ت ّم التعاقد معها ال يمكنها تأمين الطبابة
بشكل جيد للمرضى ما يع ّرض حياتهم للخطر» ،مشيرا ً إلى «أنّ
مخصص لقطاع االستشفاء ،بينما
هناك مبلغ  11مليون دوالر
ّ
هناك مبلغ  7مليون دوالر يت ّم الحديث عن زيادته إلى الميزانية،
وبالتالي فإنّ تخفيض ميزانية االستشفاء لالجئين الفلسطينيين
أمر غير مب ّرر من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئين».
وأكد مقدح «أنّ القوى الفلسطينية كافة عبّرت عن رفضها للخطة
االستشفائية الجديدة التي تتعارض مع مصلحة الالجئين ،في
ظ ّل وجود مخاطر مؤ ّكدة تهدّد حياة الالجئين الفلسطينيين»،
الفتا ً في الوقت عينه إلى «أنّ غالبية الالجئين غير قادرين على
تغطية كلفة االستشفاء الذي بات يترتب عليهم دفعه ،فبعض
العمليات ال تغطيها أون��روا ،كما أنّ عمليات السرطان ال تت ّم
تغطيتها إال بنسبة  40في المئة .فمن يتحمل التكاليف»؟
وختم المقدح سائالً عن كيفية تغطية نفقات العمليات التي
تتخطى كلفتها الخمسة آالف دوالر ،مشيرا ً إلى أ ّنه بعد تقليص
ال��وك��ال��ة خدماتها ب��ات ال�لاج��ئ ي��واج��ه ع��بء تغطية نفقات
االستشفاء ،خصوصا ً أنّ بعض الحقن واألدوي��ة غير مشمولة
بالتغطية من قبل أونروا .وحذر المقدح من «أنّ سياسة الحصار
والحرمان والتضييق على الالجئين قد ت��ؤدي إل��ى حصول
انفجار».

شاهد :ما يحصل أبعد
من كونه أزمة مالية

وفي السياق عينه ،أشار مسؤول العالقات العامة واإلعالمية
في المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلن��س��ان «ش��اه��د» محمد

تج ُّمع محامي الطعن :لإعالن حالة طوارئ
ووقف العمل بقانون الإيجارات الجديد
طالب رئيس «تج ُّمع المحامين
للطعن بقانون اإليجارات وتعديله»
المحامي أديب زخور ،بـ»إعالن حال
ط��وارئ قضائية ونيابية ،خصوصا ً
بعد القرارات العديدة التي صدرت عن
محكمة االستئناف في جبل لبنان وهي
محكمة استئناف وحيدة في بعبدا
برئاسة القاضية ريما شبارو ،بحيث
ب��ات واض��ح �ا ً االنقسام ف��ي األحكام
الصادرة» ،مشدّدا ً على أنّ «أحكامها
باتت ثابتة ومستقرة لجهة تطبيق
القانون القديم  92/160وعدم تطبيق
القانون اإلي��ج��ارات الجديد ،ال سيما
في دع��اوى االس��ت��رداد وع��دم رجعية
قانون اإليجارات وعدم قابلية القانون
للتطبيق والتنفيذ في ك� ّل ما يتعلق
ب��ال��م��واد التي أُبطلت ومنها إمكان
تحديد التعويض وبدل المثل األكثر
جدال ً و ُمنازعة بين المواطنين ،واألهم
هو التعليل ال��ذي اعتمدته الرئيسة
شبارو ومحكمتها بحيث تطبق مواد
االس��ت��رداد ف��ي ض��وء ال��م��ادة  55أي
بعدم رجعية القانون وال يمكن تطبيق
المادة  32إال بعد عطفها على المادة
 22و ،55والقول برجعية القوانين
على األحكام التي لم تبرم يؤدي إلى
تناقض األحكام».
وأضاف في تصريح« :أما بالنسبة
إلى الدعاوى التي قدمت بعد صدور
القانون الجديد فعلى القاضي برأيها

وزير البيئة يطلب من مدير الجمارك
ال�سماح ب�إدخال �أي محرقة نفايات
عدم ّ

استئخار بتها أو وقف المحاكمة إلى
حين ص���دور التشريع المناسب،
وخصوصا ً إذا كانت متصلة بالمواد
التي أبطلها المجلس الدستوري،
وهذا انتقاد واضح على عدم قانونية
التشريع وج���وازه مكان المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ف��ي ال��م��واد ال��ت��ي أبطلها
المجلس ال��دس��ت��وري وع��دم إمكان
إعطاء النصوص التي أبطلت مفعوال ً
بعد إلغائها صراحة ،ال سيما اللجنة
التي أبطلها المجلس الدستوري
وال��ت��ي ت��ح��دد ب���دل ال��م��ث��ل أو ب��دل
اإليجار للمأجور ،والتي لها عوامل
وأس���س اح��ت��س��اب وآل��ي��ة مختلفة
تماما ً عما سبقها من قوانين إيجارات
استثنائية ،ومنها يمكن تحديد
التعويض المفترض وب��دل المثل،
ويُمكن أن يحرم المتقاضين فرصة
أو درج��ة أول��ى وأساسية لتوضيح
أسس وطريقة احتساب بدل المثل،
وال سيما ف��ي وق��ت ل��م تتضح بعد
ن��ض��وج واك��ت��م��ال اآلل��ي��ة والتفعيل
العملي للقانون الجديد وفي وقت علق
المجلس الدستوري بتعليق المواد
الماسة بأسس احتساب التعويض،
مخالفة بشكل صريح ما اعتمدته
غرفة الرئيس عويدات بتبنيها هذه
النظرية .وه���ذه مخالفة واضحة
ف��ي إح�لال المحكمة مكان اللجنة
التي أبطلها المجلس الدستوري،

وبتوجب استئخار بت الدعاوى إلى
حين معرفة مصير المواد التي أبطلها
المجلس الدستوري لعدم إمكانية
وج��ود آلية أو احتساب التعويض
وبدل المثل».
وختم زخور« :أمسى ضروريا ً إعالن
ح��ال ال��ط��وارئ القضائية والنيابية
ووق��ف العمل بالقانون ف��ي انتظار
التشريع المالئم ،ال أن يتم االلتفاف
على ق����رارات المجلس ال��دس��ت��وري
وباستبدال مواد القانون الالغية بمواد
أبطلت وغير قابلة للتطبيق أو ألي
ط��رق من ط��رق المراجعة واصبحت
الغية ،خصوصا ً أنّ قرارات المجلس
الدستوري ُمب َرمة ،وبالتالي يقتضي
ويتطلب على القضاء عدم مناقشتها
ف��ي الشكل لكونها أصبحت بحكم
غير الموجودة بالنسبة إلى الجميع،
وإال كانت بعض المحاكم تخرج عن
اختصاصها وتشرع في م��واد الغية
يقتضي حصرا ً على المجلس النيابي
إعادة صوغها وتنظيمها وإعادة نشرها
بحسب األص���ول إلع�لام المواطنين
بها ف��ي ال��ج��ري��دة الرسمية ،وليس
عبر حكم من هنا أو حكم مضاد له
من هناك ،وأصبح ضروريا ً استئخار
بتّ الدعاوى وتحديد بدل التعويض
والمثل أو بدل اإليجار وبك ّل ما يتعلق
بالمواد التي أُبطلت إلى حين صدور
قانون واضح معلل وقابل للحياة».

«أونروا» وإجراءات التقشف

تأسست «أون���روا» كوكالة تابعة لألمم المتحدة بقرار من
ّ
الجمعية العامة في عام  ،1949وت ّم تفويضها بتقديم المساعدة
والحماية لحوالي خمسة ماليين من الجئي فلسطين المسجلين
لديها .وتقتضي مه ّمة الوكالة الدولية بتقديم المساعدة لالجئي
فلسطين حتى يت ّم التوصل إلى ح ّل عادل لمحنتهم.
ويبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين في ك ّل من األردن ولبنان
وسورية أكثر من  3ماليين الجئ ،وبلغ عدد مخيمات اللجوء
في هذه الدول  34مخيماً ،تقدم فيها الوكالة الخدمات التعليمية
والصحية إما من خالل مدارس ومراكز صحية تابعة لها أو من
خالل االتفاق مع القطاع الخاص.
واتخذت الوكالة تدابير تقشفية صارمة ،حتى تتمكن من
االستمرار في تقديم خدماتها في مجاالت الصحة واإلغاثة
والخدمات االجتماعية ،والصرف الصحي ومشاريع الطوارئ
التي يتوفر لدى الوكالة تمويل من أجلها .وفي هذا السياق،
أعلنت «أونروا» نهاية شهر حزيران الماضي أنّ  85في المئة من
إجمالي عدد موظفيها الدوليين البالغ عددهم  137موظفا ً والذين
يعملون بعقود قصيرة األجل سينفصلون عن العمل وفق عملية
تت ّم على مراحل ،ضمن إجراءات تهدف للتقليل من التكاليف إلى
الح ّد األقصى الممكن.

مو�سع في غرفة بيروت
لقاء اقت�صادي َّ
مع �سفير لبنان في �سلطنة عُ مان
استضافت غرفة بيروت وجبل لبنان في مق ِّرها أمس ،اجتماع عمل ،بدعوة من
رئيسها محمد شقير ،ض ّم سفير لبنان في سلطنة عمان حسام دياب وعددا ً من
صص للبحث في سبل تطوير وتنمية العالقات
رؤساء الهيئات االقتصاديةُ ،خ ِّ
االقتصادية بين البلدين والتحضير للزيارة التي سيقوم بها وفد اقتصادي
عُ ماني برئاسة رئيس غرفة عُ مان سعيد بن صالح الكيومي على رأس وفد من
كبار رجال األعمال إلى لبنان بين  8و 12شباط المقبل.
بداية ،تحدث شقير فلفت إلى أنّ «زيارة الوفد االقتصادي العماني جاء نتيجة
الزيارة التي قام بها على رأس وفد من رجال األعمال اللبنانيين إلى مسقط منذ
أشهر قليلة ،حيث ت ّم االتفاق مع رئيس غرفة عمان سعيد بن صالح الكيومي
على عدد من الخطوات لتقوية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين» ،منوها ً
باستجابة الكيومي التخاذ ك ّل الخطوات الالزمة في هذا اإلطار ،ال سيما توقيع
اتفاق بين الغرفتين إلنشاء مجلس أعمال عُ ماني ـ لبناني.
وأكد «وج��ود فرص واع��دة وكبيرة في سلطنة عمان ،لذلك من الضروري
االستفادة من زيارة الوفد العماني لبناء التقارب ووضع أسس للتعاون في
المجاالت والقطاعات المتاحة في البلدين ،خصوصا ً أنّ الوفد العماني يض ُّم
كبار رجال األعمال في السلطنة والعاملين في قطاعات ته ُّم القطاع الخاص
اللبناني ،فضالً عن كون الزيارة ستشكل محطة لتحديد المعوقات التي تواجه
االستثمار في هذا البلد والتسهيالت المطلوبة والقطاعات ال ُمستهدفة».
ولفت شقير إلى أنّ «سلطنة عُ مان تشكل سوقا ً واعدة بالنسبة لقطاع األعمال
اللبناني» .وقال« :سنتابع بشكل مكثف خالل الفترة المقبلة ك ّل متطلبات تنمية
العالقات االقتصادية الثنائية بما يعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما».
وأشار دياب ،من جهته ،إلى وجود «فرصة كبيرة لتطوير وتنمية العالقات
االقتصادية مع عُ مان ،ال سيما أنّ هناك فرصا ً استثمارية واع��دة» .وعرض
المقومات والميزات االقتصادية التي تتمتع بها عُ مان ال سيما لجهة ثروات النفط
والغاز وموقعها الجغرافي المميز والدور السياسي التوافقي الذي تلعبه.
وشدّد على أنّ «الوقت مناسب جدا ً للدخول إلى السوق العمانية ،خصوصا ً
التوسع
أن السلطات في هذا البلد اتخذت قرارا ً بتنويع اقتصادها باالتجاه إلى
ُّ
في عدد من القطاعات االقتصادية غير البترولية».
وبعد مداخالت عدة ،ت ّم االتفاق على أن يتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع
موسع واجتماعات قطاعية وأخرى ثنائية بين رجال األعمال في
اقتصادي
َّ
البلدين ،باإلضافة إلى تقديم عرض حول فرص ومناخ االستثمار في كال
البلدين.

أك��د رئيس جمعية الصناعيين
اللبنانيين الدكتور ف��ادي الجميل
إثر لقائه وزير الزراعة أكرم شهيب
المكلف بملف معالجة النفايات ،على
«الموقف اإليجابي للوزير وسياسة
الحكومة لجهة تأكيدها على فرز
النفايات واالستفادة القصوى لعملية
هذا الفرز لمختلف المواد األولية التي
يحتاجها قطاع صناعة إعادة التدوير
في لبنان ،بما يؤمن استمرارية هذا
القطاع ،إضافة إلى تأمينه المداخيل

المالية لالقتصاد وتخفيض أكالف
معالجة ال��ن��ف��اي��ات ،إن ك��ان على
صعيد الشركات أو البلديات ،تبعا ً
للسياسات العامة التي ستعتمد في
هذا الموضوع».
وث � َّم��ن الجميل ل��وزي��ر ال��زراع��ة
«تجاوبه مع ما طالبت به وطرحته
جمعية الصناعيين اللبنانيين منذ
بداية أزمة النفايات ،وذلك بضرورة
وحتمية ال��ف��رز وتخفيض أك�لاف
ال��م��ع��ال��ج��ة ل�لاس��ت��ف��ادة ب��م��ا أمكن

من أعلى نسب من ه��ذه المخلفات
عبر تشجيع الصناعة اللبنانية
والمحافظة على فرص عمل لشباب
لبنان».
وش��رح لشهيب «م��وق��ع صناعة
إع���ادة ال��ت��دوي��ر ال��ذي تطور بشكل
كبير ،مستندا ً إلى توظيفات رأسمالية
كبيرة في اآلالت والمعدات الصناعية
الحديثة .ناهيك عن توفيره فرص
العمل آلآلف العمال العاملين فيه
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة».

قباني :لبنان غارق في الف�ساد
اتهم النائب محمد قباني وزراء والقوى السياسية
والعاملين في اإلدارة والقضاء والهيئات الرقابية وبعض
القوى األمنية بالفساد وذلك في مؤتمر صحافي عقده في
مجلس النواب بعنوان «إني ا ّتهم».
وقال« :بعد سبعين عاما ً ونيف من االستقالل ،نجد
أنّ لبنان يغرق أكثر فأكثر في آفتين فتاكتين :الطائفية
والفساد» ،مؤكدا ً أنه «لم يعد يجوز االكتفاء بالكالم
النظري عن ثقافة الفساد ،ولعنة الفاسدين ،وكأنهم
أشباح .من الضروري االنتقال إلى كالم مباشر ،هو أقرب
إلى مضبطة اتهام».
وق��ال« :لنبدأ بالهيئات الرقابية ،التي من واجبها
مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين ،وحماية المصلحة
الوطنية والمال العام .إني أ ّتهم الهيئات الرقابية بتغطية
الفساد والفاسدين».
أضاف« :في اإلدارة :أتهم هيئة التفتيش المركزي بعدم
التعرض للفاسدين الكبار ،وعدم إيقاف أو إدانة عدد من
قضايا الفساد الكبرى ،واالكتفاء بمعاقبة الموظفين
الصغار أو الذين ال حماية لهم من السياسيين.
ف��ي الرقابة المالية :أ ّت��ه��م دي��وان المحاسبة بأنه
يستعمل لشرعنة وقوننة بعض المخالفات الكبرى ،التي

يرتكبها المسؤولون من وزراء وسواهم.
في القضاء :أتهم جزءا ً من القضاء بالخضوع للضغوظ
السياسية .وق��د خبرت خ�لال عملي النيابي ،القضاء
المختص ،ال��ذي سلمته باليد مستندات ح��ول جرائم
ّ
تدخل في باب الجنايات ،ذهب ضحيتها مئات القتلى،
دون أي نتيجة على اإلطالق.
القوى السياسية :أ ّتهم معظم القوى السياسية ،بأنها
ترى الفساد عند اآلخرين ،وال ترى الفساد في صفوفها.
الوزراء :أ ّتهم بالفساد ،أي وزير يرفض أو يعرقل قيام
الهيئات الناظمة في مختلف المجاالت والقطاعات ،من
أجل الحفاظ على صالحيات ومصالح شخصية أو فئوية.
كما أنّ لبنان يشكو من غياب سياسات واستراتيجيات
في مختلف القطاعات ،واستبدالها بتجميع مشاريع
تسمى زورا خطة أو سياسة.
قوى األمن :أ ّتهم نسبة من قوى األمن بالتراخي في
تطبيق القانون ،أو بالفساد لتحصيل مكاسب مادية،
وفي معظم الحاالت بالرضوخ لمطالب غير قانونية من
النافذين».
وقال« :باختصار ،البلد فلتان ـ الطاسة ضايعة وما
حدا سأالن».

غ�صن يطالب بلجنة حوار اقت�صادي ـ اجتماعي
طالب رئيس االتحاد العمالي العام
غسان غصن بلجنة حوار اقتصادي
ـ اجتماعي في م��وازاة لجنة الحوار
الوطنية التي يرأسها رئيس المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ن��ب��ي��ه ب���ري ل��ك��ي يتكامل
الحوار الوطني بالحوار االقتصادي
االجتماعي ال��ذي يشكل أح��د أعمدة
السلم األهلي.
ودعا غصن في حديث لـ»المركزية»
الدولة إلى «اس��ت��دراك ما فاتها على
مدى السنتين الماضيتين بعجزها عن
إدارة البلد واستلحاق معالجة األزمة
االقتصادية وتأثيراتها على الوضعين
االجتماعي والمعيشي وأن تسعى إلى
إعادة الحياة إلى أجهزة الدولة التي
كانت في «موت سريري» بسبب عدم
ملء الشغور الرئاسي وشلل المجلس
النيابي وعجز الحكومة عن االجتماع
م��ن خ�ل�ال ال��م��ب��ادرات ال��ت��ي فتحت
آفاقا ً جديدة للحلول السياسية على
مستوى رئاسة الجمهورية والمسعى
لعقد جلسة للحكومة الخميس المقبل
وإعادة النشاط إلى المجلس النيابي
في ظ ّل وجود مشاريع قوانين منجزة

من اللجان النيابية وهي بحاجة إلى
اجتماع للهيئة العامة إلقرارها وذلك
بفضل الجهود التي ق��ام بها رئيس
المجلس النيابي نبيه بري في االتجاه
الثالثي إلعادة الحياة».
وق��ال« :مع استقامة عمل الدولة
من الطبيعي أن يُعاد ط��رح الملف
المطلبي لالتحاد العمالي العام ال
سيما بالنسبة إلى الوضع المعيشي
وتدني األجور وتآكلها بسبب ازدياد
معدالت التضخم وتراكمها في العام
 2012إلى العام  ،2016حيث من
المفروض أن يتم تصحيح األج��ور
كما ت َّم االتفاق على ذلك بين االتحاد
العمالي والهيئات االقتصادية في
التصحيح األخ��ي��ر ،لكنّ االنكماش
استمر بسبب ضعف القدرة الشرائية
ل���دى ال��م��واط��ن وض��ع��ف األس���واق
نتيجة ال��ف��ارق بين زي��ادة معدالت
التضخم وغ�لاء المعيشة وتراجع
القدرة الشرائية».
وأك��د غصن ض���رورة اإلس���راع في
اجتماع لجنة المؤشر للبحث في هذا
الموضوع ،كما اجتماع لجنة الحوار

�سكرية :تجاوز
فا�ضح للو�صفة
الموحدة
الطبية
َّ

هيئة دعم م�ست�شفى البترون:
التخاذ الإجراءات الالزمة لال�ستمرارية

أعلن رئيس هيئة «الصحة ّ
حق
وكرامة» اسماعيل سكرية ،في بيان،
أنه أرس��ل «مذكرة دراس��ة قانونية
إل��ى وزي��ر الصحة ونقيب األطباء،
تثبت وجود تجاوز فاضح لقانون
الموحدة
إن��ش��اء الوصفة الطبية
َّ
والمتعلق فقط بالدواء».
وطالب سكرية بـ»سحب األعمال
ال��ط��ب��ي��ة م��ن ف��ح��وص��ات مخبرية
وصور شعاعية وتقنيات ومناظير
والتي أدخلت بتعميم نقابي ـ وزاري
م��ش��ت��رك ،ض���رب ق��ان��ون الوصفة
ب��ع��رض ال��ح��ائ��ط وح��م��ل ال��ن��اس
واألط���ب���اء أع��ب��اء إض��اف��ي��ة ،وذل��ك
حرصا ً على تطبيق القانون ،وعدم
اللجوء إلى القضاء».

ال ُمستدام لما له عالقة بتأمين فرص
العمل ومضاربة اليد العاملة اللبنانية
وتفعيل القطاعات اإلنتاجية ،وهذه
اللجنة تعتبر أساسية ألنها ترسم
التوجه االق��ت��ص��ادي ـ االجتماعي ـ
المعيشي وتلتقي بموضوع تصحيح
األجور.
وط��ال��ب بأحقية م��ط��ال��ب نقابة
موظفي الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،ال سيما اعتبار التعويض
سلفة ما دام الموظف يُمارس وظيفته
وليس كتصفية كما كانت وجهة نظر
إدارة الصندوق ،وهو إجراء تعسفي
نتيجة نزوة ألنّ الموظف بإمكانه أن
ينال سلفة من تعويضه وهو ضمن
العمل وه��ذا القانون يسري على ك ّل
عُ ّمال لبنان وليس فقط على موظفي
الضمان.
وت��وق��ع غصن أن تتم انتخابات
المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي
في نهاية شهر شباط المقبل ،بعد أن
قطعنا شوطا ً كبيرا ً في إنجاز انتخابات
االت��ح��ادات والنقابات العمالية كان
آخرها اتحاد الطباعة واإلعالم.

دعت هيئة دعم مستشفى البترون في بيان ،اللجنة المكلفة من وزير العمل
متابعة استمرار العمل في المستشفى ،إلى مباشرة عملها ،محذرة من «خطورة
الوضع والنتائج المأسوية التي يمكن أن تنشأ عن أي تأخير في ذلك والتي ال تقبل
التأجيل».
وق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان« :ج���اء ق���رار معالي وزي���ر العمل تشكيل لجنة مكلفة
استمرار العمل في مستشفى البترون دون توقف أو إقفال ،مطمئنا ً الجميع،
إال أنّ تسيير األم��ور المالية في المستشفى لتأمين مستلزمات االستمرار في
العمل من شراء لألدوية والمستلزمات الطبية والمأكل والمشرب وغيرها من
األم��ور األساسية ،يصطدم بعدم توافر النظامية في عقد النفقات وتصفيتها
ومراقبتها وم��ن ثم دفعها ،مما يعرض حياة المرضى أوال ً للخطر ال ُمبين».
ولفتت إلى أنّ «استمرارية العمل في مستشفى البترون بالطرق النظامية تتطلب
أول ما تتطلب إصدار قرار من الضمان االجتماعي لمتابعة العمل ك ّل في وظيفته»،
مناشدة «مجلس الوزراء الذي سينعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري إدراج
ملف مستشفى البترون في جدول أعماله واتخاذ القرارات اآليلة إلى استمرارية
العمل في المستشفى بالتغطية القانونية الالزمة ،رأفة بالمرضى والمواطنين
وتفاديا ً لردود الفعل المشروعة التي لن يتوانى أهالي منطقة البترون عن القيام
ّ
الحق
بها حفاظا ً على حقهم في الصحة الكريمة ،وحرصا ً على أال يؤدي إهمال هذا
إلى أمور ال ُتحمد عقباها على ك ّل الصعد».

