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مجتمع وإقتصاد
تقرير بحسب المعنيين في ُمستشفى رفيق الحريري الحكومي ،فإن األخير على موعد مع ُسلفة  10مليارات ليرة
جديدة .لم ُي ّ
حدد تاريخ «وصول» هذه السلفة بعد .يقول مدير ُ
المستشفى الدكتور فراس األبيض ،إنه ال يعرف
موعد تسديد السلفة بالتحديد« ،لذلك ال يستطيع أن يعد الموظفين بدفع ُمستحقاتهم» .في هذا الوقت،
المستشفى َ
يستأنف موظفو ُ
وأجراؤه تحركاتهم للمطالبة بحقوقهم ،متهمين مجلس اإلدارة باالنشغال
في خلق وظائف «وهمية» وإجراء تعيينات وترفيعات ،غايتها سياسية ،تعزز الهدر في ُ
المستشفى وتزيد من
العجز الذي يرزح المستشفى تحته منذ سنوات

مستشفى رفيق الحريري الحكومي :تجدد األزمـ
هديل فرفور
ّ
ّ
نفذ موظفو ُمستشفى رفيق الحريري
الحكومي الجامعي َ
وأجـ ـ ُـراؤه ،أمــس،
اع ـت ـص ــام ــا أمـ ـ ــام م ــدخ ــل امل ـس ـت ـش ـفــى،
احـتـجــاجــا عـلــى ُمــا سـ َّـمــوه «مماطلة»
م ـج ـلــس إدارة امل ـس ـت ـش ـف ــى ،ورف ـض ــه
تنفيذ مطالبهم الـتــي أقـ ّـرهــا املجلس
نفسه منذ أكثر من سنتني.
م ـ ـجـ ــددًا ،ام ـت ـن ــع امل ــوظـ ـف ــون وال ـع ـم ــال
ُعن تأدية عملهم ،وأوقـفــوا العمل في
املستشفى ،باستثناء الحاالت الطارئة
وم ـتــاب ـعــة امل ــرض ــى امل ــوج ــودي ــن فـيــه،
ُم ـلـ ّـوحــن بــالـتـصـعـيــد «ف ــي ح ــال بـقــاء
األم ـ ــور ع ـلــى ح ــال ـه ـ ُـا» .ودعـ ــت «لـجـنــة
س ـت ـش ـف ــى» إل ــى
م ــوظ ـف ــي وأجـ ـ ـ ـ ــراء امل ـ ُ
ً
اعتصام يوم األربعاء املقبل استكماال
لتحركاتهم املطالبة بحقوقهم« ،على
ُ َ
أن تعلن خطوات تصعيدية قد تصل
إلـ ــى ح ــد إع ـ ــان االع ـت ـص ــام امل ـف ـتــوح،
ُمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ف ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة
األولى».
يعود هذا املشهد بعد ُمضي أكثر من

ُي ُثير عدد من العاملين في
المستشفى مسألة خلق وظائف
لغايات سياسية بنحو الفت
سـنـتــن ع ـلــى ت ــاري ــخ إص ـ ــدار املـجـلــس
ال ـق ــرار رق ــم  ،86ت ــاري ــخ ،2015/3/16
الـ ــذي ق ـضــى بـتـلـبـيــة م ـطــالــب الـعـمــال
واألجــراء (استفادة املوظفني والعمال
ُ
ّ
واملستخدمني من منحة تعليم ال تقل
عن تلك التي يتقاضاها العاملون في
اإلدارات ال ـعــامــة ،كـتـعــاونـيــة موظفي
ال ــدول ــة ،اس ـت ـفــادة املــوظـفــن مــن راتــب
الـشـهــر ال ـثــالــث ُ ع ـشــر ،إع ـط ــاء األج ــراء
العاملني فــي املستشفى درج ــة تـ ّ
ـدرج
ع ــن ك ــل سـنـتــن قـضــوهــا ف ــي الـخــدمــة
فــي خــال الـسـنــوات السابقة مــن دون
م ـف ـعــول رجـ ـع ــي) .ح ـي ـن ـهــا ،جـ ــاء ق ــرار
مجلس اإلدارة هذا بعد جلسة مسائية
استثنائية عقدت ليل  19شباط عام
 2015بضغط مــن العمال واملوظفني،
ـاع م ــن وزيـ ــر الـصـحــة الـســابــق
وب ـم ـسـ ٍ
وائل أبو فاعور.

َّ
الموظفون غير الحزبيين يشكون حرمانهم حق الترفع والتعيين (أرشيف)

يقول ّ
العمال واملوظفون إن الـقــرار لم
ّ
ُي ـن ــف ــذ ح ـتــى الـ ـي ــوم .وب ـح ـســب رئـيــس
«ل ـج ـن ــة م ــوظ ـف ــي وأجـ ـ ـ ــراء مـسـتـشـفــى
ّ
ّ
ُرفيق الحريري» ،سامر نزال ،فإن مدير
املـسـتـشـفــى ال ــدك ـت ــور فـ ــراس األب ـيــض
«ال ي ـ ـ ــزال ي ـم ــاط ــل ويـ ــرفـ ــض تـحـقـيــق

مطالبنا في وقت ينشغل فيه مجلس
اإلدارة بــالـخــافــات ح ــول التعيينات
وال ـت ــرف ـي ـع ــات ال ـت ــي ت ـح ـصــل ل ـغــايــات
سياسية على حساب حقوقنا».
هذا الصددُ ،يثير عدد من العاملني
في ُ
ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى م ـس ــأل ــة ال ـتــرف ـي ـعــات

والتعيينات ،السياسية بشكل الفت،
ً
ف ـضــا ع ــن خـلــق وظ ــائ ــف ال تلحظها
املــراس ـُيــم وال ـقــوانــن املــرعـيــة اإلج ــراء.
ُ
َّ
تفيد املعطيات بأن األبيض كان يسعى
إل ــى «إرضـ ـ ــاء وزيـ ــر ال ـص ـحــة الـســابــق
وائــل أبــو فــاعــور ،عبر تعيني عــدد من

املوظفني في وظائف غير مــوجــودة»،
ُوفـ ــق م ــا تـ ـق ــول مـ ـص ــادر ُم ـط ـل ـعــة فــي
امل ـس ـت ـش ـفــى ،كـ ُـوظ ـي ـفــة «م ــراق ــب دورة
امل ــواد» الـتــي «خـلـقــت» ألحــد املوظفني
امل ــدع ــوم ــن ،األمـ ــر ال ُـ ــذي دف ــع أع ـضــاء
مجلس اإلدارة إلى املطالبة بتعيينات

مؤشر
ّ
ُ
َ
مؤشر «بيبلوس» لثقة المستهلك :األسر اللبنانية محبطة
ّ
أظهر مؤشر ثقة املستهلك الصادر عن
بنك بيبلوس ،بالتعاون مع الجامعة
األميركية ،أن ثقة املستهلكني تراجعت
في خالل األشهر الثالثة األولى من عام
 2017بنسبة  %2.5في كانون الثاني،
و %19فــي ش ـبــاط ،و %13.7فــي آذار،
األشهر
إال أن
النتيجة الفصلية لهذه ً
ّ
أظهرت تحسنًا بنسبة  %9مقارنة مع
معدالت بدء احتساب املؤشر في تموز
ّ
ّ
تسجل
تحسن
 ،2007وهي أول إشارة
منذ الفصل الثالث من عام .2011
رغ ــم ه ــذا الـتـحـ ّـســن ،إال أن تحليل بنك
بيبلوس للنتائج اعـتـبــر أن ــه «تحسن
خـ ـ ـ ـج ـ ـ ــول» ،ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـ ـ ّـد تـ ـعـ ـبـ ـي ــر ك ـب ـيــر
االقتصاديني في البنك نسيب غبريل.
وقـ ــد اس ـت ـنــد ال ـت ـح ـل ـيــل إلـ ــى م ــؤش ــرات

تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـش ـك ــوك
باملستقبل ل ــدى األس ــر اللبنانية .فقد
ت ـب ـ ّـن م ــن ن ـتــائــج ال ـف ـصــل األول لـعــام
 2017أن  %10.4فـقــط م ــن اللبنانيني
ّ
تتحسن
الذين شملهم املسح توقعوا أن
أوض ــاع ـه ــم املــال ـيــة ف ــي األش ـه ــر الستة
املقبلة ،بينما أع ــرب  %64.1منهم عن
توقع
قلقهم من تدهور أوضاعهم ،فيما ّ
 %23.1أن تبقى على حالها .كذلك توقع
 %76أن تتدهور بيئة األعمال في لبنان
في األشهر الستة املقبلة في آذار.
ّ
وتـ ـ ــوزعـ ـ ــت هـ ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ع ـل ــى عـ ـ ّـدة
م ـ ـحـ ــاور .ف ــي ف ـئ ــات ال ـج ـن ــس وال ـع ـمــر
وال ـ ــدخ ـ ــل ،ت ـ ـبـ ـ ّـن أن اإلنـ ـ ـ ـ ــاث سـ ّـج ـلــن
م ـس ـت ــوى ث ـق ــة أعـ ـل ــى ن ـس ـب ـيــا م ــن ذل ــك
الــذي ّ
سجله الــذكــور؛ وأن املستهلكني

املنتمني إلى الفئة العمرية املمتدة من
 40إلــى  49سنة ّ
سجلوا مستوى ثقة
أعلى من الفئات العمرية األخرى؛ وأن
ُ
األ َسـ ـ ــر ال ـتــي ي ـع ــادل أو ي ـفــوق دخـلـهــا
ّ
مستوى
 2500دوالر شـهــريــا ســجـلــت
ُ
ثقة أعلى من ذلك الــذي سجلته األ َســر
ذات ال ــدخ ــل األق ـ ــلُ .أم ــا ع ـلــى مـسـتــوى
الفصل بني فئات األجراء ،فقد ّ
تبي أن
ّ
العاملني فــي القطاع الـخــاص سجلوا
م ـس ـتــوى ث ـقــة أع ـل ــى م ــن ال ـ ــذي سجله
العاملون لحسابهم الـخــاص ،وربــات
املنزل ،والطالب ،والعاملون في القطاع
العام والعاطلون من العمل.
م ـن ــاط ـق ـي ــا ،سـ ـج ــل امل ـس ـت ـه ـل ـك ــون فــي
جـ ـب ــل لـ ـبـ ـن ــان أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى لـلـثـقــة
بــن املـحــافـظــات فــي الـفـصــل األول من

الـعــام ،تالهم املستهلكون في بيروت،
وشمال لبنان ،وجنوب لبنان والبقاع.
وطائفيًا ،سجل املستهلك الدرزي أعلى

 %10.4فقط من
اللبنانيين توقعوا
ّ
تتحسن
أن
أوضاعهم المالية

ً
مستوى من الثقة ،مقارنة باملستهلك
امل ـس ـي ـحــي ،وال ـس ـن ــي وال ـش ـي ـعــي عـلــى
الـ ـت ــوال ــي .وفـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ت ـب ـ ّـن أن
املـسـيـحـيــن ك ــان ــوا أك ـث ــر ث ـقــة م ــن بني
ال ـط ــوائ ــف األخـ ـ ــرى ف ــي خـ ــال الـفـصــل
الــرابــع من عــام  .2016أمــا املستهلكون
الشيعة ،فقد كانوا األكثر تشاؤمًا في
خـ ــال ال ـف ـص ـلــن ال ـث ــال ــث والـ ــرابـ ــع من
 ،2016وهــذا األمــر يتالءم مع تسجيل
املستهلكني الشيعة أق ــل مـسـتــوى من
ً
ال ـث ـقــة ف ــي خـ ــال  23ف ـص ـ ّـا م ــن أصــل
ً
ـر ،أي مــا
 38فـ ـص ــا مـ ــن ع ـم ــر امل ـ ــؤش ـ ـ ّ
ي ــوازي  .%60.5ولـقــد نـمــا مــؤشــر ثقة
املستهلك املسيحي بنسبة  %5.5في
خ ــال الـفـصــل الـثــالــث مــن  ،2016فيما
لم تطرأ أي تغييرات أساسية على ثقة

