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حمليات

مواقف ح ّيت الأ�سرى الفل�سطين ّيين الم�ضربين:
لتح ّرك وا�سع وعاجل ُلن�صرة ق�ض ّيتهم
صدرت أمس مواقف حيّت األسرى
الفلسطينيّين المضربين عن الطعام
في سجون االحتالل «اإلسرائيلي»
ودع���ت إل��ى ت��ح�� ّرك واس���ع وعاجل
لنصرة قضيّتهم.

صالح

وف��ي ه��ذا السياق ،اعتبر األمين
ال��ع��ام للمؤتمر ال��ع��ام ل�لأح��زاب
العربيّة قاسم صالح في بيان ،أمس،
«أنّ انضمام الرفيق القائد أحمد
سعدات أمين عام الجبهة الشعبيّة
لتحرير فلسطين إلى قائمة األسرى
ال��ذي��ن ي��خ��وض��ون ح���رب األم��ع��اء
الخاوية ،وعلى رأسهم الرفيق بالل
كايد المضرب عن الطعام لمدّة تقارب
الخمسين يوما ً وهو يواجه في هذه
اللحظات خطر الموت واالستشهاد
عربي مطبق وتواطؤ
في ظ ّل صمت
ّ
دول��ي مريب ،يش ّكل تح ّوال ً في هذه
ّ
ومؤشرا ً النضمام العديد
المعركة،
من األسرى لخوضها بمواجهة الظلم
واإلج��راءات القمعيّة التي تمارسها
السلطات اإلرهابيّة الصهيونيّة من
االعتقال اإلداري واالعتقال االنفرادي
ومنع العالج عن األسرى.
النوعي
كما ي��ؤ ّك��د ه��ذا التح ّرك
ّ
استمرار وأولويّة الصراع مع العدو
الصهيوني ف��ي ظ�� ّل تهافت بعض
ال��ح�� ّك��ام ال��ع��رب على التطبيع مع
هذا العدو من أجل تصفية القضيّة
الفلسطينيّة في كل مراميها وأبعادها،
لكنّ مناضلي فلسطين سيستم ّرون
في حمل راي��ة الجهاد واالستشهاد
حتى تحرير فلسطين ،كل فلسطين،
وإعادتها إلى أهلها وأ ّمتها ،وسوف
يسقط المطبذعون والمتآمرون.
إ ّننا إذ نحيّي باسم األمانة العامة
للمؤتمر ال��ع��ام ل�لأح��زاب العربية
ج��م��ي��ع األس����رى والمعتقلين في
السجون «اإلسرائيلية» ،وفي مقدّمهم
الرفيقان سعدات وكايد ،فإ ّننا نحيّي
أي��ض��ا ً ال��ت��ح�� ّرك��ات الشعبيّة التي
ّ
تنظمها بعض القوى والهيئات لدعم
ح��ق األس���رى ف��ي ال��ح��ريّ��ة ،ونحيّي
ذك��رى استشهاد الرفيق المناضل
سمير غوشة أمين عام جبهة النضال
الشعبي الفلسطيني ،فإ ّننا نطالب

األح����زاب أع��ض��اء ال��م��ؤت��م��ر ال��ع��ام
لألحزاب العربيّة بوضع هذه القضيّة
القوميّة العادلة على رأس أولويّاتها،
وال��م��ب��ادرة إل��ى ال��ق��ي��ام بتح ّركات
ون��ش��اط��ات دع��م��ا ً ل��ه��ا ،كما نطالب
المجتمع ال��دول��ي ول��ج��ان حقوق
اإلنسان بالتح ّرك السريع للضغط
على الحكومة الصهيونيّة لوضع
ح ٍّد لمعاناة األسرى وإطالق سراحهم
ف��وراً ،ألنّ اعتقالهم مخالف للقانون
الدولي ولشرعة حقوق اإلنسان.
وإ ّننا لعلى يقين بأ ّنه كما انتصر
خضر عدنان وثائر حالحلة وبالل
ذي���اب وس��ام��ر العيساوي ومحمد
القيق ،سينتصر األسير بالل كايد،
وسيش ّكل أحمد سعدات قدوة للقادة
الذين يقفون بالفعل ال بالقول مع
رفاقهم وم��ع إخوانهم األس���رى من
جميع الفصائل والقوى الفلسطينيّة
حتى إجبار الصهاينة على الرضوخ
لمطالبهم المح ّقة باإلفراج والحرية،
التي هي ّ
وإنساني لهم».
قانوني
حق
ّ
ّ

السفياني

المنسق العام للمؤتمر
بدوره ،أشار
ّ
القومي اإلسالمي خالد السفياني في
بيان أم��س إل��ى أنّ «ملحمة جديدة
ّ
يخطها األس���رى والمعتقلون في
السجون والمعتقالت الصهيونيّة،
ّ
بدمائهم ،وبالتضحية بأرواحهم،
م��ن أج��ل ال��ح��ري��ة وال��ك��رام��ة ،ومن
أجل التصدّي لإلرهاب الصهيوني،
والتجسيد ال��رائ��ع لمعنى ال��ت��آزر
واالنصهار في المعركة ،مهما كانت
تكلفتها».
وأضاف« :إ ّننا في المؤتمر القومي
اإلسالمي:
 نحيّي بإكبا ٍر واع��ت��زا ٍز كا ّفةاألس���رى والمعتقلين ف��ي سجون
االح��ت�لال ال��ص��ه��ي��ون��ي .ن��ش�� ّد على
أيدي األسير الصامد بالل كايد الذي
ت��ج��اوزت م��دّة إض��راب��ه عن الطعام
الخمسين يوماً ،احتجاجا ً على رفض
اإلف��راج عنه رغم أ ّنه أنهى  14سنة
المحكوم بها عليه وتحويله إلى
الحبس اإلداري ،وزمالئه األخوين
محمد ومحمود بليول اللذين تجاوزا
الشهر وهما ُمضربان عن الطعام،

ووليد مسالمة المضرب عن الطعام
منذ أك��ث��ر م��ن عشرين ي��وم��اً ،وكل
األس�����رى ال���ذي���ن ي��خ��وض��ون ه��ذه
المعركة والذين يرتفع عددهم يوما ً
بعد يوم.
 نحيّي عالياً ،المناضل الكبيرأحمد سعدات ال��ذي ق��دّم بانخراطه
في اإلضراب الال محدود عن الطعام،
تضامنا ً مع بالل كايد ورفاقه ،نموذج
القائد المنصهر في معارك أبناء وطنه
وأ ّمته ،رغم وجوده تحت األسر.
 ُندين بشدّة اإلجراءات اإلرهابيّةوالعنصريّة التي يمارسها الكيان
الغاصب ض ّد األس��رى والمعتقلين.
وفي هذا اإلط��ار ،نشدّد على الطابع
اإلج��رام��ي ل��وض��ع س��ع��دات وكايد
ورف��اق��ه��م��ا ف��ي الحبس اإلن��ف��رادي
وتكبيل أيديهم وأرجلهم بالسالسل
واألصفاد داخل الزنازين – المقابر،
وتعريضهم ألبشع أنواع المعاملة،
حتى لو ساءت أحوالهم الصحيّة إلى
ما وصلت إليه حالة كايد من خطورة
قصوى.
 ُندين الصمت المتواطئ من طرفبعض العرب والمسلمين وأعضاء
المجتمع الدولي ،عن هذه الجرائم
الصهيونيّة ،وعن ا ّتخاذ ما يلزم من
اإلرهابي
إجراءاتٍ رادعة لهذا الكيان
ّ
الغاصب .كما نؤ ّكد لمن ال زال في
حاجة إلى تأكيد ،أنّ أيّة خطوة من
خطوات التطبيع مع الصهاينة هي
دعم مباشر لجرائمهم ،بل وشراكة
فيها وتبييض لها ،وتشجيع لهم على
االستمرار فيها وتصعيدها.
 يناشد المؤتمر ك��ل مك ّوناتهوكا ّفة أحرار األ ّمة والعالم ،التح ّرك
الواسع والسريع من أجل إنقاذ حياة
األسرى المضربين عن الطعام ،وفي
مقدّمهم ب�لال كايد ال��ذي تدهورت
حالته الصحيّة بشكل ج�� ّد خطير،
ومن أجل إرغام المجرمين الصهاينة
على التراجع عن قراراتهم الجائرة
في ح ّ
��ق األس��رى والمعتقلين تحت
طائلة توسيع دائ���رة مقاطعتها،
عرب ّيا ً وإسالم ّيا ً ودول ّياً ،وطردها من
كافة المنتديات اإلقليميّة والدوليّة،
ومالحقة ومحاكمة قادتها ومسؤوليها
عن جرائمهم المتواصلة».

�أعربت عن تقديرها لدور «القومي»

�أحزاب البقاع الأو�سط :لتح�صين الداخل
في مواجهة العدو ال�صهيوني والإرهاب

جانب من االجتماع في مكتب «القومي»

البقاع ـ أحمد موسى
عقدت األح��زاب والقوى الوطنيّة
في البقاع األوسط اجتماعها الدوريّ
في مكتب منفذيّة زحلة في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وجرى
خ�لال االج��ت��م��اع بحث ال��ع��دي��د من

القضايا الراهنة.
وبعد االجتماع ه ّنأ المجتمعون
في بيان «الجيش اللبناني بمناسبة
ع��ي��ده» ،وح��يّ��وا ش��ه��داءه مث ّمنين
تضحياته ف��ي معركة ال��دف��اع عن
لبنان ،ومؤ ّكدين «ض���رورة تحرير
العسكريّين المختطفين» .وش��دّدوا

مؤسسة الجيش
على «أهمية دع��م
ّ
بكل ما تحتاج ،لتمكينها من القيام
بمهامها كامل ًة دفاعا ً عن لبنان في
مواجهة ال��ع��دو الصهيوني وق��وى
اإلرهاب».
كما ه ّنأوا الجيش السوري بعيده،
مقدِّرين «م��ا يبذله ه��ذا الجيش من
تضحيات ف��ي مواجهة اإلره���اب»،
ومعتبرين أنّ «التنسيق بين الجيش
ملح
اللبناني والجيش السوري أمر ّ
لمواجهة اإلرهاب».
وأعربوا عن «تقديرهم الكبير لدور
الحزب السوري القومي االجتماعي،
وم���ا ت��م ّ
��خ��ض ع��ن��ه م��ؤت��م��ره ال��ع��ام
من توصيات وم��ق�� ّررات ،ومن إتمام
الستحقاقاته الداخليّة».
وأ ّك���دوا «إيجابيّات ال��ح��وار بين
اللبنانيّين» ،داعين إل��ى «تحصين
الوحدة الداخليّة للبنان بمواجهة
العدو الصهيوني واإلره��اب��ي ،وإلى
انتخاب رئيس للجمهوريّة وإق��رار
قانون انتخابات نيابيّة على أساس
ل��ب��ن��ان دائ����رة واح����دة ع��ل��ى ق��اع��دة
وصحة
النسبيّة ،تحقيقا ً لعدالة
ّ
التمثيل».
واذ تط ّرقوا إلى «تفاقم األوض��اع
االقتصاديّةواالجتماعيّةفيالمنطقة»،
تو ّقفوا عند «التل ّوث الحاصل في نهر
الصحة
الليطاني وانعكاساته على
ّ
العامة ،وعند أزمة المياه التي يعانيها
أهل المنطقة وعوامل هدر المياه»،
والمؤسسات
مطالبين «الحكومة
ّ
الرسميّة ب��أن تتح ّمل مسؤوليّاتها
لمعالجة هذه األزمات».
كما تو ّقفوا عند موضوع اإلفادات
التي يحملها الطالب ،فشدّدوا على
«ضرورة إيجاد الح ّل المناسب لهذه
المسألة».
كما أ ّك���دوا «ال��وق��وف إل��ى جانب
شعبنا ف��ي فلسطين ،ونضاله في
ووجهوا
سبيل التحرير وال��ع��ودة»،
ّ
التحية إلى «أ ّمتنا المقاومة بمناسبة
شهر تموز ،شهر ال��ف��داء والمقاومة
واالنتصارات».

دروي�ش عر�ض الأو�ضاع
مع «�شباب البقاع الغربي و را�ش ّيا»

درويش متوسطا ً رابطة شباب البقاع

(أحمد موسى)

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيّين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا دروي��ش ،رئيس «رابطة شباب البقاع الغربي
وراشيا» خالد محمد أحمد يرافقه سفير المنظمة الدوليّة لحقوق اإلنسان
علي ب ّرو ووفد من الهيئة اإلداريّة للرابطة ،حيث ت ّم تداول آخر المستجدّات
على الساحتين المحليّة واإلقليميّة.
وأطلع الوفد درويش على نشاطات الرابطة ،واإلنجازات التي ح ّققتها
في البقاع الغربي وراشيا .وقد ن ّوه درويش بالدور الكبير الذي تقوم به
الرابطة في ّ
حث الشباب على البقاء في أرضهم وعدم الهجرة ،من خالل
تنظيم نشاطات مختلفة لتحقيق هذا الهدف ،كما أش��اد ب��دور الشباب
المندفع لخدمة وطنه في كل المجاالت.
وفي نهاية الزيارة ،قدّم ب ّرو شهادة تقدير للمطران درويش «لمواقفه
وعطاءاته ومساهمته في ترسيخ العيش المشترك في لبنان».

حمدان لجنبالط� :ستكون في المكان
الذي ال ينفع فيه ندم
انتقد أمين الهيئة القياديّة في «حركة الناصريّين المستقلّين
المرابطون» العميد مصطفى حمدان ،في بيان ،النائب وليد جنبالط.وق��ال «إنّ جنبالط يحاول أن يكون ملهما ً للناشطين ،ويدّعي أ ّنه
االشتراكي الديمقراطي الحر الليبرالي» ،مشيرا ً إلى أنّ «أول مبادئ الحريّة
والديمقراطيّة واالشتراكيّة أن تكشف لنا عن ثروتك ،وأن تتم ّتع باألخالق
اإلنسانية».
أضاف :أنّ «تبرء َ
َك من القوميّة العربيّة ،التي لم تكن يوما ً قادرا ً على
أن تنتمي إليها ،هو شرف لنا جميعا ً نحن القوميين العرب ،ألنّ أمثالك
يد ّنسون سم ّو الفكر اإلنساني بشموليّته رغم بهلونيّاتك في إهداء الكتب،
والتكلّم بلغات األجانب».
ّ
إنّ
وختم حمدان« :نحن نقول لك ،الطغاة أربابك هم إلى زوال ،وأنت
ّ
والحق
ستكون في المكان ال��ذي ال ينفع فيه ن��دم .والعروبة والحريّة
ستبقى عالية المقام والرايات».

غندور :الحق الفل�سطيني
�أقوى من باطل التطبيع
رأى رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي عمر غندور أ ّنه «بين انشغال اللبنانيّين
بأوهام الحوار وما يحدث في سورية ،وخاصة في حلب التي تلقى أخبار
محاورها الملتهبة متابعة دقيقة من الصحافة األوروبيّة واألميركيّة ،وكأنها
ّ
محطات القطارات في لندن أو
معركة مفصليّة تهدِّد باريس والحياة فيها ،أو
تمثال الح ّرية في نيويورك ،ما يؤشر إلى أهميّة الحرب الحلبيّة واآلمال المعقودة
عليها ،والتي قد تنسف التفاهم األميركي الروسي في الشرق األوسط».
أضاف غندور في بيان« :إلاّ أنّ اإلعالن الرسمي عن التطبيع بين الكيان
الصهيوني في فلسطين ونظام آل سعود في شبه الجزيرة العربية ،وما يم ّثله
من طعن وخيانة لفلسطين وأولى القبلتين ،جعله ينافس األحداث في سورية
والعراق وليبيا واليمن والبحرين من حيث األهميّة واألحقيّة في احتالل صدارة
األحداث اليوميّة الملتهبّة ،وال غرابة في ذلك ألنّ التطبيع السعودي الصهيوني
يُصيب أ ّمة العرب والمسلمين في أع ّز معتقداتها وكبريائها».
وتابع« :ولكن ،هل توقيت اإلعالن عن هذا التطبيع في هذا الوقت بالذات جاء
للتغطية على «مقاصد» الحرب الحلبّية أو لتمريره خلسة ومن دون ضجيج
وسط انفجارات الصواريخ في المدينة السوريّة الشمالية؟ وأ ّيا ً كان القصد،
فمثل هذا التطبيع لن يم ّر مرور الكرام ألنّ الحق الفلسطيني أقوى من الباطل
الذي ما كان يوما ً إلاّ زهوقاً».

«تج ّمع العلماء» :المنطقة م ّتجهة
�إلى المزيد من الأزمات
رأت الهيئة اإلداريّ���ة في «تج ّمع
العلماء المسلمين» ف��ي ب��ي��ان إثر
اجتماعها األسبوعي ،أنّ «األم��ور في
المنطقة ت ّتجه إلى مزيد من األزم��ات
وضيق الخيارات أمام القوى المتآمرة
على خط المقاومة ،بحيث باتوا ال
يستحون من إعالن عالقتهم بالكيان
الصهيوني وال��ل��ق��اء ب��ه وال��ت��ش��اور
معه ،لضرب هدف مشترك لهما وهو
خط المقاومة الذي تم ّثل الجمهورية
اإلسالمية اإليرانيّة القيادة العمليّة
له».
وأدان التج ّمع «استعمال جماعة
نور الدين الزنكي التكفيريّة اإلرهابية
للغاز السا ّم» ،سائالً« :لماذا السكوت
من المجتمع الدولي على هذا العمل
اإلج��رام��ي ،ال���ذي إن ّ
دل على شيء
فإ ّنه ّ
يدل على أنّ هذه الجماعات التي
تعتبرها الواليات المتحدة األميركيّة
جماعات معتدلة هي مثلها مثل غيرها
جماعات إرهابيّة ،وال ح ّل معها سوى
القضاء عليها».
كما َ
أدان «مشاركة الجيش اإلماراتي
والباكستاني ف��ي ال��م��ن��اورات التي
ستجريفيالوالياتالمتحدةاألميركيّة
جنبا ً إلى جنب مع الكيان الصهيوني،
ّ
ي����دل ع��ل��ى أنّ ب��ع��ض ال���دول
وه����ذا
العربيّة واإلسالميّة باتت واضحة
ف��ي عالقاتها المشبوهة والمتآمرة
الصهيوني ،وعندما يكون
مع العدو
ّ
هناك مناورات مشتركة ،فهذا يعني
أنّ األهداف مشتركة ،وعلى المخلصين
الذين ما زالوا يظ ّنون بح ّكام هذه الدول
خيرا ً أن يعوا األوضاع بشكل سليم».
وحيّا التج ّمع «األسرى األبطال في
سجون ال��ع��دو الصهيوني ،خاصة
اإلض��راب ال��ذي يقوم به األسير بالل
كايد ،والتضامن ال��ذي أب��داه األسرى
معه ف��ي حركته وخ��اص��ة المناضل
أحمد س��ع��دات» ،س��ائ�لاً ع��ن «غياب
السلطة الفلسطينيّة عن هذا الملف،
في حين أ ّنها تذهب من خالل رئيسها
محمود عباس للقاء زعيمة منافقي

م�ستخدمو و�أجراء م�ست�شفى بيروت الحكومي
يطالبون مجل�س الإدارة بحقوقهم

خلق مريم رجوي ،فأين هي مصلحة
القضيّة الفلسطينيّة ف��ي لقاء هذه
الجماعات ف��ي حين يمتنعون عن
زيارة الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة،
التي تدعم بصدق القضيّة الفلسطينيّة
انطالقا ً من مبدأيّتها كرمى لعين أميركا
والسعوديّة؟».
وتوجه إلى «أرك��ان طاولة الحوار
ّ
بالدعوة إلى إنهاء الملفات العالقة،
وإذا ما أرادوا تطبيق الطائف فليطبّقوه
ب��ح��ذاف��ي��ره ،وال���ذه���اب نحو قانون
انتخابي ع���ادل م��ن خ�لال النسب ّية
ول��ب��ن��ان دائ����رة ان��ت��خ��اب��يّ��ة واح���دة،
والتعجيل في انتخاب العماد ميشال
عون رئيسا ً للجمهورية».
واستنكر «العمليّات اإلرهابيّة التي
ج��رت في دوم��ان في فرنسا ،ولندن
في بريطانيا» ،داعيا ً العالم الغربي
«للتنبّه إلى أ ّنهم إذا لم يقضوا على
والمالي في
منبع هذا اإلرهاب الفكريّ
ّ
المملكة السعوديّة وأماكن تواجده في
اليمن وليبيا وسورية والعراق ،فلن
يكونوا بمأمن عن تزايد هذه العمليات
على أراضيهم ،فلتكن معركة حاسمة
ُتنهي هذا الواقع الشا ّذ إذا ما أرادوا
لشعبهم العيش بأمان».

ال�صحة تعيد �إقفال
مركز كري�ستال �أبي
عا�صي في الأ�شرفية
أعلن المكتب اإلعالمي في وزارة
ال��ص��ح��ة ،أنّ ف��ري��ق��ا ً م��رك��زي��ا ً من
الوزارة ،أعاد إقفال مركز «كريستال
أبي عاصي للتغذية» في األشرفية،
لعدم التزامها ب��ال��ق��رار السابق
والقاضي بإقفال المركز المذكور
لحين استيفائه الشروط المطلوبة
وتسوية وضعه القانوني.

خالل اللقاء االحتجاجي في مبنى المستشفى في بئر حسن
نظمت لجنة مستخدمي وأج���راء مستشفى بيروت
الحكومي الجامعي ،وقفة احتجاجية لمدة ساعة داخل
المستشفى .وطالب المحتجون بتحقيق مطالبهم .وصدر
عن اللجنة بيان جاء فيه:
«بعد مرور أكثر من سنة على صدور قرار مجلس اإلدارة
تحت رقم  2015-01/08الصادر بتاريخ ،2015/03/16
والذي يتضمن ثالثة بنود تشمل حق الموظفين ببدل شهر
 13وتعديل بدل المنح المدرسية وتسديد بدل درجات
المتعاقدين ،وال��ذي مع األس��ف حتى تاريخه لم تنفذه
اإلدارة ،ال بل تراجعت عن خطوة كانت بدأت فيها بتعديل
المنح المدرسية ،ودفعها حسب الجدول الصادر سنويا ً عن
تعاونية موظفي الدولة بحسب القرار نفسه.
ويه ّم الموظفون اإلشارة إلى أنهم ينظرون بإيجابية
وتقدير للخطوات اإلصالحية التي تقوم بها اإلدارة
الحالية ،لذلك انتظروا وتفهموا لمدة سنة ونصف السنة
عدم تطبيق القرار ،وعلقوا تحركاتهم واعتصاماتهم
إفساحا ً في المجال للنهوض ،ولكن نتيجة الضغط
االقتصادي والمعيشي ال يمكن للموظف االنتظار إلى ما
ال نهاية ،خصوصا ً أنه قد سبق لإلدارة أن أعلنت تفهمها
لذلك ووعدت أكثر من مرة باالنطالق بتنفيذ القرار ،ولكننا
وبكل أسف في كل مرة تنقضي المهلة وال نرى شيئا ً أو

نلمس أي تطبيق حقيقي للوعود المعطاة.
لذلك نأمل أن تالقينا إدارة المستشفى في منتصف الطريق
وباإليجابية التي سبق أن القيناها بها منذ حوالي السنة
والنصف ،وتباشر بتنفيذ ما وعدت به من خطوات لتطبيق
بنود القرار كاملة وبشفافية ومن دون استنسابية ،موفرة
على الموظف والمستشفى الكثير من العبء ،وللحؤول دون
اضطرارنا للتحرك االحتجاجي من جديد وقاطعة الطريق
عن العودة إلى مرحلة ما قبل سنتين التي ال يتمناها أحد
منا.
بناء لما تقدم نعلن التالي:
ـ المطالبة بإعالن آلية تطبيقية وزمنية واضحتين
لتطبيق بنود قرار مجلس اإلدارة الثالثة في القريب العاجل
والمتعلقة بالمساعدات المدرسية والدرجات للمتعاقدين
وبدل شهر . 13
ـ االستنكار للتهويل والتهديد والضغط من قبل بعض
الرؤساء والمسؤولين المباشرين على الموظفين لمنعهم
من المطالبة بحقوقهم ألسباب وخلفيات ال نفهمها والتي قد
تكون لها غايات شخصية في كثير من األحيان.
ـ الوقوف بشكل كامل ومطلق إلى جانب أي موظف يتم
ّ
محق
التعرض له على خلفية هذا التحرك وأي تحرك مطلبي
آخر في المستقبل.

م�ؤ�شر بيبلو�س و«الأميركية» :ركود ثقة الم�ستهلك
في الف�صل الثاني من 2016
أط��ل��ق «ب��ن��ك ب��ي��ب��ل��وس» أم��س،
بالتعاون مع الجامعة األميركية في
بيروت من خالل كلية سليمان العليان
إلدارة األع��م��ال ،نتائج مؤشر «بنك
بيبلوس» والجامعة األميركية في
بيروت لثقة المستهلك في لبنان للربع
الثاني من العام .2016
وقد أظهرت النتائج ارتفاع المؤشر
بنسبة  5,3ف��ي المئة ف��ي ك��ل من
نيسان وأيار ،وتراجعا بنسبة  1في
المئة في حزيران من العام .2016
وبلغ معدل المؤشر الشهري 36,1
نقطة في الفصل الثاني من العام
 ،2016أي من دون تغيير ملموس
ع��ن ال 35,9نقطة وه���و المعدل
المسجل في الفصل األول من العام.
باإلضافة إلى ذلك ،بلغ معدل المؤشر
الفرعي للوضع الحالي  34,2نقطة،
مسجال تحسنا بنسبة  4,1في المئة
عن الفصل األول ،في حين بلغ معدل
المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية
 37,4نقطة ،أي بتراجع نسبته 1,4
في المئة عن الفصل األول من العام
 .2016وق��د ظهر ال��رك��ود ف��ي ثقة
المستهلك اللبناني من خالل إجابات
المستهلكين اللبنانيين على أسئلة
المسح ال��ذي يرتكز عليه المؤشر،
بحيث اعتبر  78في المئةمنهم أن
وضعهم المالي الحالي هو «أسوأ»
مما ك��ان عليه قبل ستة أشهر ،في
حين رأى  17,6في المئة أن وضعهم
المالي بقي على حاله .في المقابل،
 4,4في المئة فقط اعتبروا أن وضعهم
المالي هو «أفضل» مما كان عليه في
األشهر الستة السابقة ،وهي النسبة
الفصلية الثامنة األدن���ى منذ بدء
احتساب المؤشر في تموز .2007
وف���ي تحليل لنتائج ال��م��ؤش��ر،
أشار كبير االقتصاديين ومدير قسم
البحوث والتحاليل االقتصادية في
مجموعة «ب��ن��ك بيبلوس» نسيب
غبريل ،إل��ى أنّ «إج��راء االنتخابات
البلدية واالختيارية في شهر أيار كان
له تأثير إيجابي على ثقة المستهلكين،
ذلك أن توقع المواطنين أن االنتخابات
البلدية واالختيارية ستحصل ضمن
المهل الدستورية المحددة أدى إلى
تحسن المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس
والجامعة األميركية للوضع الحالي
بنسبة  8ف��ي المئة .كما أدى إلى
تحسن المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس
وال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة للتوقعات
المستقبلية بنسبة  4في المئة في
نيسان .»2016
وأض����اف« :ش��ك��ل��ت االن��ت��خ��اب��ات
الفرصة األولى للمواطنين اللبنانيين
منذ س��ت س��ن��وات لممارسة حقهم
الدستوري في اختيار ممثليهم ،األمر
ال��ذي ع��زز ثقتهم وأعطاهم أم�لا في
تحسن اإلدارة على المستوى المحلي.
لذلك ،فإن نجاح إجراء االنتخابات في
أيار  2016ساهم في ارتفاع المؤشر
الفرعي للوضع الحالي بنسبة 4
في المئة وتحسن المؤشر الفرعي
للتوقعات المستقبلية بنسبة  6في
المئة في أي���ار» .لكنه لفت إل��ى أنه
«وعلى رغم التحسن المسجل ،فإن
الخروقات األمنية في البقاع وبيروت،
وما نجم عنها من مخاوف في شأن
ت��داع��ي��ات محتملة على االقتصاد
اللبناني ُقبيل موسم الصيف ،أدت
إلى تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات
المستقبلية بنسبة  8في المئة في
حزيران».

وتابع« :على الرغم من نجاح إجراء
االنتخابات البلدية واالختيارية،
واصلت عوامل أساسية التأثير بشكل
سلبي على ثقة المستهلكين خالل
الفصل الثاني من العام ،مثل الفراغ
المستمر ف��ي رئ��اس��ة الجمهورية،
وال��ش��ك��وك ال��س��ائ��دة ح���ول إج���راء
االنتخابات النيابية ف��ي موعدها،
والشلل في عملية صنع القرار داخل
ال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة ،إض��اف�� ًة إل��ى
التدهور في نوعية الخدمات العامة
والركود السائد في سوق العمل».
ولفت إل��ى أنّ «استقرار األوض��اع
األمنية عموما في البالد والحمالت
المستمرة للقوى األمنية للقضاء على
المشتبه فيهم من اإلرهابيين هي أمور
ساهمت في الحد من تراجع ثقة األسر
في الفصل الثاني من العام».
وقال« :لقد أدت المفاعيل اإليجابية
لبقاء أس��ع��ار النفط المحلية عند
مستويات منخفضة إل��ى تخفيف
الضغوط على نفقات األسر ،وعززت
بالتالي ثقة المستهلكين».
وتقدم المؤشر الفرعي للتوقعات
المستقبلية على المؤشر الفرعي
للوضع الحالي خ�لال شهرين من
األشهر الثالثة للفصل الثاني من العام
 ،2016وخالل خمسة أشهر من األشهر
الستة األولى من العام.
ل��ك��نّ غ��ب��ري��ل ل��ف��ت إل���ى أن «ه��ذا
التقدم ال يعكس تحوال في اتجاه ثقة
المستهلك أو تغييرا جوهريا في رأي
أو سلوك األسر ،إذ إن النتائج أظهرت
أنّ  7,1في المئة فقط من اللبنانيين
الذين شملهم االستطالع توقعوا أن
تتحسن حالتهم المالية في األشهر
الستة المقبلة ،مقابل  71,2في المئة
اعتبروا أن وضعهم المالي سيتدهور
و 19,5في المئةأن وضعهم المالي
سيبقى على حاله».
وأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج م��ؤش��ر «ب��ن��ك

بيبلوس» والجامعة األميركية في
بيروت لثقة المستهلك للفصل الثاني
م��ن ال��ع��ام  2016أن اإلن���اث سجلن
مستوى ثقة أع��ل��ى نسبيا م��ن ذلك
الذي سجله الذكور؛ وأن المستهلكين
المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة
من  21إلى  29عاما سجلوا مستوى
ثقة أعلى من الفئات العمرية األخرى؛
وأن األسر التي يعادل أو يفوق دخلها
 2500دوالر أميركي شهريا سجلت
مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته
األسر ذات الدخل األقل .باإلضافة إلى
ذلك ،سجل الطالب في الفصل الثاني
من العام  2016مستوى ثقة أعلى
من الذي سجله العاملون في القطاع
الخاص ،ورب��ات المنزل ،والعاملون
لحسابهم ال��خ��اص ،والعاملون في
القطاع العام والعاطلون عن العمل.
وسجل المستهلكون في جبل لبنان
أعلى مستوى للثقة بين المحافظات
في الفصل الثاني من العام ،وتالهم
المستهلكون ف��ي ب��ي��روت ،وجنوب
لبنان ،وشمال لبنان والبقاع .وسجل
المستهلك المسيحي أعلى مستوى
من الثقة مقارنة مع أبناء الطوائف
األخ���رى ،وتبعه المستهلك السني،
فالدرزي ،والشيعي على التوالي.
يذكر أنّ مؤشر «بنك بيبلوس»
والجامعة األميركية في بيروت لثقة
المستهلك يقيس ثقة المستهلكين
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��وض��ع
االقتصادي العام وأحوالهم المالية
الخاصة وتوقعاتهم ،كما تفعل أبرز
مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم.
ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين:
م��ؤش��ر ال���وض���ع ال��ح��ال��ي وم��ؤش��ر
التوقعات .المؤشر الفرعي األول يغطي
الظروف االقتصادية والمالية الحالية
للمستهلكين اللبنانيين ،والمؤشر
الفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على
مدى األشهر الستة المقبلة.

