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مجتمع

مجتمع
قضية

ّ
يحمل أساتذة رئيس
الجامعة «المسؤولية
األساسية» عن الخسائر
التي لحقت بتعويضاتهم
(مروان طحطح)

أساتذة  AUBيخسرون
عشرة ماليين دوالر من تعويضاتهم
في أقل من سنتين ،خسر أساتذة
الجامعة األميركية في بيروت نحو عشرة
ماليين دوالر من تعويضاتهم الخاصة
بنهاية الخدمة ،بعد قرار «مرتجل» بنقل
جديد الستثمارها.
أموالهم إلى مصرف َ
تململ واضح يسود أساتذة الجامعة
الذين يثير بعضهم شبهات بوجود
ّ
ويحملون رئيس الجامعة
«صفقة» ما،
المسؤولية .هؤالء ينتظرون اجتماع
مجلس أمناء الجامعة نهاية الشهر الجاري
للحصول ُعلى توضيحات من إدارة
الجامعة تفسر هذه الخسارة الكبيرة
هديل فرفور
نـحــو ع ـشــرة مــايــن دوالر خسرها
أسـ ــاتـ ــذة ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت مـ ـ ــن ت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات نـ ـه ــاي ــة
خــدمـتـهــم ،بـعــد ق ــرار ات ـخــذتــه إدارة
الـ ـج ــامـ ـع ــة ،م ـط ـل ــع ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــاري،
ّ
الوصي على أموال
بتغيير املصرف
َ
التعويضات واملكلف استثمارها.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوح عـ ـ ـ ـ ــدد األسـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــذة غ ـي ــر
األمـيــركـيــن الـعــامـلــن فــي الـجــامـعــة
ب ــن  350و ،400يـخـضـعــون لـنـظــام
خــاص بتعويض نهاية الخدمة .إذ
َ
ستثمر  %17.5من دخلهم ( %5من
ُي
الــراتــب الـشـهــري لــأسـتــاذ و٪12.5
تــدفـعـهــا إدارة الـجــامـعــة) فــي ســوق
األسـ ـ ـه ـ ــم ،عـ ـل ــى أن ُي ـ ـصـ ــرف امل ـب ـلــغ

اإلج ـم ــال ــي ل ـت ـعــويــض األسـ ـت ــاذ مــع
األرباح لدى تقاعده أو استقالته.
ّ
م ـصــادر إداريـ ــة فــي الـجــامـعــة أك ــدت
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن إج ـ ـمـ ــالـ ــي امل ـب ـل ــغ
امل ـ ـتـ ــراكـ ــم لـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات األس ـ ــات ـ ــذة
غ ـ ـيـ ــر األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن يـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدر ب ـن ـح ــو
 150م ـل ـي ــون دوالر ،ك ــان ــت م ــودع ــة
ل ـ ـ ــدى «ب ـ ـنـ ــك وص ـ ـ ـ ـ ـ ّـي» هـ ـ ــو «الـ ـبـ ـن ــك
السويسري املتحد» (United Bank
 )of Switzerland USBالستثمارها،
ت ـ ـحـ ــت رقـ ـ ــابـ ـ ــة «بـ ـ ـن ـ ــك ب ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد»
 .Butterfieldمطلع عام  ،2017اعتذر
األخ ـ ـي ـ ــر ع ـ ــن ع ـ ـ ــدم َاس ـ ـت ـ ـم ـ ــراره فــي
العمل ،مراقبًا كيفية استثمار أموال
الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات .وب ـح ـس ــب املـ ـص ــادر
ً
نـفـسـهــا« ،بـ ــدال م ــن أن تـبـحــث إدارة
الجامعة عن مراقب جديد ،قررت من
دون أسباب موجبة نقل األموال من
الـبـنــك الـســويـســري املـتـحــد إل ــى بنك
جديد» ،هو Union Bancaire Privet
( )(UBPبنك متكامل الخدمات ّ
مقره
فــي هــامـلـتــون فــي ب ــرم ــودا ،وف ــق ما
يــرد على موقعه اإللكتروني) ،فيما
ُع ّينت مجموعةDominion Fiduciary
 Trust Limitedل ـل ـق ـي ــام ب ــأع ـم ــال
ّ
(تعرف املجموعة عن نفسها
الرقابة
بأنها واح ــدة مــن الـشــركــات الــرائــدة
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ـحـ ـل ــول املـ ـبـ ـتـ ـك ــرة فــي
مجال الثروات الخاصة واملعاشات
التقاعدية وخدمات الثقة والشركات
ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
واململكة املتحدة).
ّ
ق ـ ــرار ن ـقــل األم ـ ـ ــوال ات ـخ ــذت ــه «لـجـنــة
املستحقات والحوافز» برئاسة نائبة
رئ ـيــس ال ـجــام ـعــة ل ـل ـشــؤون اإلداري ـ ــة
رنيم صديحي ،بعدما حازت املوافقة
النهائية من الرئيس الدكتور فضلو

طردت الجامعة
ّ
«عرابة» نقل أموال
التعويضات إلى مصرف
جديد ،ما أثار شبهات
حول وجود صفقة

ّ ُ
خوري .لكن املفارقة أن إدارة الجامعة
عمدت إلى طرد صديحي بعد أشهر
قليلة من ذلك ،ما أثار تساؤالت ّ
عما
إذا كــانــت ه ـنــاك «صـفـقــة مشبوهة»
وراء نـقــل األم ـ ــوال وتـحـ ّـمــل املـخــاطــر
الكبيرة التي رافقت ذلك.
ّ
ّ
وتــوضــح مـصــادر متابعة للملف أن
«الــوصــي الـجــديــد» ( )UBPاستثمر
أمـ ـ ـ ــوال ال ـت ـع ــوي ـض ــات فـ ــي األسـ ـ ــواق
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة« ،ف ـ ـ ــي ح ـ ــن أن ال ــوص ــي
ال ـس ــاب ــق (ال ـب ـن ــك ال ـس ــوي ـس ــري) كــان
ي ـس ـت ـث ـمــر ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـص ـنــاع ـيــة
الكبرى (الــواليــات املتحدة  ،االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـيـ ــابـ ــان ،)...األمـ ــر ال ــذي
ّأدى إل ــى إل ـح ــاق خ ـس ــارة بـصـنــدوق
الـتـعــويـضــات تـبـعــا لنسبة املـخــاطــر
األع ـل ــى ال ـتــي ت ــراف ــق االس ـت ـث ـمــار في
هذه األسواق».
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ب ـ ـمـ ــراسـ ــات
داخـلـيــة شـكــا فيها بـعــض األســاتــذة
قـ َ
ـرار اإلدارة الــذي لم ُيطلع األساتذة
ع ـلــى خ ـل ـف ـيــات عـمـلـيــة ن ـقــل األم ـ ــوال

¶¶¶

ّ
ينظم اتحاد شباب العهد ،الثانية
عشرة ظهر اليوم ،مؤتمر شباب
لبنان  2019بعنوان «تحديات
وفرص»ُ .يعقد المؤتمر برعاية
وزير الشباب والرياضة في حكومة
تصريف األعمال محمد فنيش ،في
قرية الساحة التراثية ـ ـ طريق المطار.
¶¶¶

في الذكرى الـ 70لمجزرة حوال التي
ارتكبتها العصابات الصهيونية،
دعت بلديتا حوال وشقرا ودوبيه
إلى لقاء لتكريم شهداء المجزرة الـ
 90والشهيد الشاعر السيد جواد
ّ
يتضمن اللقاء عرض
علي األمين.
فيلم عن المجزرة من إعداد الزميل
رفيق نصرالله ،ومحاضرة للدكتور
عبد المجيد زراقط حول االتجاهات
الشعرية لدى الشهيد األمين وإلقاء
مختارات من شعرهّ .
يقدم اللقاء
محمد يوسف األمين وذلك السابعة
مساء السبت المقبل في بلدة شقرا
ودوبيه ـ ـ حسينية النساء.
¶¶¶

تقرير

«الصحة» تحجز عشرة مليارات ليرة من مستحقاته

تدشين مركز أبحاث السالمة المرورية

مستشفى «الفنار» نحو اإلقفال

يرزح «مستشفى الفنار لألمراض
العقلية والعصبية» ،الوحيد من
نوعه في الجنوب ،تحت عجز مالي
بات ّ
يهدد بإقفاله وتشريد نزالئه الذين
يفوقون الـ  200مريض .أصحاب
المستشفى باعوا أراضيهم المحيطة
بالمبنى ،فيما وزارة ّ
الصحة تحتجز
ّ
وتحملهم
متأخرات المستشفى،
مسؤولية العجز بسبب «استقبالهم
كل الحاالت التي تفد اليهم»!
آمال خليل
ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ،أزيـ ـل ــت ال ــاف ـت ــة ال ـتــي
تـشـيــر إل ــى مــوقــع «مـسـتـشـفــى الـفـنــار
ل ــأم ــراض الـعـقـلـيــة والـعـصـبـيــة» ،في
م ـح ـلــة امل ـص ـي ـل ــح ،ع ـل ــى أوت ــوسـ ـت ــراد
الــزهــرانــي – الـنـبـطـيــة .الــافـتــة أكلها
الصدأ ولــم تجدد ،على غــرار الطريق
الضيق امل ــؤدي إلــى مبنى املستشفى
الـ ـ ــواقـ ـ ــع وس ـ ـ ــط أح ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـصـ ـن ــوب ــر.

دعت جمعية «إبداع» وبلدية الغبيري
الفني
إلى المشاركة في المرسم ً
المفتوح «أم الشهداء» ،تكريما
للراحلة الحاجة آمنة سالمة (والدة
الشهداء عماد وجهاد وفؤاد مغنية)،

تقرير

الـ ــاف ـ ـتـ ــة وال ـ ـطـ ــريـ ــق كـ ــانـ ــا ي ـش ـب ـهــان
املبنى الــذي شـ ّـيــده الطبيب النفسي،
وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ــراح ــل ع ـبــد الــرحـمــن
الـلـبــان ع ــام  .1962بـعــد ع ــدوان تموز
 ،2006قدمت الحكومة االيطالية هبة
ألصحابه لبناء مجمع جديد افتتح
ّ
عــام  .2010نــزالء املستشفى ال يقلون
عن مئتني ،من بينهم عشرات النساء،
ويزيد عددهم أحيانًا على  250يأتون
مـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب وص ـ ـيـ ــدا وامل ـخ ـي ـم ــات
الفلسطينية وإقليم الخروب والبقاع.
ّ
بأسرة
بفضل «الطليان» ،حظي هؤالء
وت ـج ـه ـيــزات .لـكــن الـبـنــى الـتـحـتـيــة لم
تكن كافية لتأمني حاجاتهم كافةّ .
تقر
مــديــرة املستشفى ،الطبيبة النفسية
سمر عبد الرحمن اللبان ،بأن العائلة
الـتــي ّأسـســت املستشفى ال ـخــاص ،لم
تـعــد قـ ــادرة عـلــى تـغـطـيــة احـتـيــاجــات
مــرضــاه «بـسـبــب الـعـجــز املــالــي الــذي
ّ
تسببت به وزارة الصحة التي تحجب
مستحقاتنا السنوية منذ سنوات».
ع ـ ـشـ ــرة م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ل ـ ـيـ ــرة هـ ــي ح ـق ــوق
«الـ ـفـ ـن ــار» ال ـت ــي ت ـح ـت ـجــزهــا ال ـ ـ ــوزارة
م ـنــذ ع ــام  ،2004بـحـســب ال ـل ـب ــان .في
ذلك العام ،قــررت الــوزارة رفع السقف
املالي للتكلفة االستشفائية للمريض

فــي املستشفيات النفسية والعقلية.
«ال ـتــزمــت إدارات املـسـتـشـفـيــات برفع
الـتـكـلـفــة ،لـكــن ال ـ ــوزارة أب ـقــت الـسـقــف
املــالــي ال ــذي تـحـ ّـولــه لـنــا سـنــويــا على
حاله قبل الــزيــادات ،ما تسبب بعجز
مـ ــالـ ــي» .وأوض ـ ـحـ ــت أنـ ــه ق ـب ــل ،2004
حــددت الكلفة االستشفائية لصاحب
املرض املزمن الذي يستلزم بقاؤه في
ً
املستشفى شهرًا كامال بـ 16ألف ليرة
عــن كــل ي ــوم ،وللمريض العقلي بــ24
أل ـفــا .فــي «ال ـف ـنــار» ،كــان عــدد املــرضــى
املزمنني  ،125كلفة عالجهم الشهرية
 60مـ ـلـ ـي ــون ل ـ ـي ـ ــرة ،وع ـ ـ ـ ــدد امل ــرض ــى
ال ـع ـق ـل ـي ــن  75ي ـك ـل ـف ــون  54م ـل ـيــونــا
شـهــريــا .فــي ع ــام  ،2004زادت الكلفة

يتوافر  1500سرير من
أصل  6000مطلوبة
لألمراض العصبية

مفكرة
ّ
يوم طبي تنظمه بلدية بيروت الحادية
عشرة قبل ظهر اليوم ،بالتعاون مع
شركة «نوفو نوردسك» ،لمناسبة
اليوم العالمي لمرض السكري.
تتخلل النشاط حملة توعية حول
«السكري وأهمية الوقاية وطرق
العالج» ،في مبنى القصر البلدي ـ ـ
وسط بيروت.

ولم يطلب رأيهم ،مطالبني بتحقيق
شـفــاف يــوضــح «ال ـص ــورة الشاملة»
ُ
وي ـفـ ّـســر «ال ـخ ـســارة الـكـبـيــرة ألم ــوال
ّ
املـ ـ ــودعـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــي ال تـ ـ ـ ــزال ت ـت ـقــلــص
وتمنى بالخسائر منذ كانون الثاني
املاضي».
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،طـلـبــت لجنة
شؤون األساتذة املنبثقة من مجلس
شـيــوخ الجامعة مــن اإلدارة ،أخـيـرًا،
تـقــديــم تـفـسـيــرات ملــا يـجــري فــي هــذا
امل ـ ـلـ ــف وحـ ـ ـ ــول الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـف ـع ـل ـيــة
الـتــي لحقت بـتـعــويـضــات األســاتــذة
ُ
وأس ـ ـبـ ــاب ـ ـهـ ــا ،عـ ـل ــى أن ت ـ ـع ـ ــرض فــي
اجتماع مقرر نهاية الشهر الجاري
مل ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ ( ،Senateوه ــو
اع ـلــى سـلـطــة تـشــريـعـيــة داخ ـل ـيــة في
ال ـجــام ـعــة ،يـهـتــم أس ــاس ــا بــال ـقــرارات
األكاديمية ويقدم مقترحات متعلقة
بمصالح األساتذة ويرسل توصياته
الى رئيس الجامعة ومجلس األمناء
للموافقة عليها).
عـ ــدد م ــن األسـ ــاتـ ــذة ال ــذي ــن تـحــدثــت
إل ـي ـه ــم «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ح ـ ّـمـ ـل ــوا خـ ــوري
«املسؤولية األســاسـيــة» ،الفتني إلى
أنه «تجاهل» انقسام أعضاء «لجنة
املـسـتـحـقــات وال ـح ــواف ــز» ح ــول ق ــرار
النقل «وتحذير بعضهم من املخاطر
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ــراف ــق قـ ـ ــرارًا ك ـه ــذا».
كذلك ّ
حملوا مجلس األمناء (املشرف
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــار الـ ـج ــامـ ـع ــة وامل ـ ـسـ ــؤول
االول ع ــن ادارتـ ـ ـه ـ ــا وع ـ ــن ال ـ ـقـ ــرارات
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وامل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
واالسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة) «امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
الكبرى» بسبب «غيابه عن الساحة
وعدم
األكاديمية واإلدارية للجامعة ّ
اتخاذه حتى اآلن أي إجــراء للتدخل
في تصويب أداء اإلدارة الحالية».

اليومية للمريض املزمن الــى  26الف
ليرة يوميًا وللمريض العقلي الى 40
ألفًا ،ما رفع الكلفة الشهرية الى 187
مـلـيــونــا .لـكــن الـ ـ ــوزارة بـقـيــت عـلــى ما
كانت ّ
تحوله قبل الزيادات.
العجز املالي انعكس ديونًا متراكمة
على املستشفى لدى املؤسسات التي
كــانــت ت ــزوده بمستلزماته مــن املــواد
ال ـغــذائ ـيــة وال ــوق ــود وغ ـيــره ـمــا .تـقــول
اللبان إن لهؤالء مستحقات «بمئات
مــايــن الـلـيــرات .ومــا معي أدف ــع لهم.
واألهم أن للموظفني في ذمتنا مليارًا
و 100مـلـيــون ل ـيــرة روات ـ ــب مـتــأخــرة.
بعنا حــوالــى ألــف دون ــم مــن األراض ــي
التي اشتراها والــدي في الستينيات
وبـنــي املستشفى على جــزء منها .لم
ي ـعــد لــدي ـنــا اآلن س ــوى ال ـع ـقــار ال ــذي
ي ـق ــوم عـلـيــه امل ـب ـن ــى .واح ـت ـم ــال بيعه
وارد جـدًا» .مــاذا عن املرضى؟ تجيب:
«ل ــم ي ــواف ــق أي مـسـتـشـفــى آخ ــر على
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــالـ ـه ـ ّـم» ،وتـ ـضـ ـي ــف« :ل ـي ـس ــوا
أوالدي بالتبني»!
مـ ـص ــدر فـ ــي وزارة ال ـص ـح ــة أوضـ ــح
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن الـ ـعـ ـج ــز ي ـ ـطـ ــال كــل
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـع ـق ـل ـي ــة
وامل ـ ــزمـ ـ ـن ـ ــة ،ول ـ ـيـ ــس «الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــار» ف ـق ــط.
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خفض عدد ضحايا الحوادث يحتاج قرارًا سياسيًا
وأوضح أن النظام الصحي في لبنان
ي ـص ـنــف ه ـ ــذه امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ب ــ«ف ـئــة
ثانية» ،فيما «الفنار» و«مستشفى دار
العجزة اإلسالمية» و«ديــر الصليب»
ّ
ت ـص ــن ــف م ــن ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ـ ــى« .ال ـ ـ ــدار»
الـتــابـعــة لجمعية املـقــاصــد و«الــديــر»
ال ـت ــاب ــع لـجـمـعـيــة راه ـ ـبـ ــات الـصـلـيــب
يغطيان جزءًا من نفقاتهما اإلضافية
مــن خــال هـبــات ومـســاعــدات تحصل
ع ـل ـي ـهــا ال ـج ـم ـع ـي ـت ــان ،ف ـي ـم ــا يـعـتـمــد
«الفنار» على دعم أصحابه والــوزارة
فـقــط .يشير امل ـصــدر إلــى أن «الـفـنــار»
«ي ـت ـج ــاوز ب ـش ـكــل دائ ـ ــم عـ ــدد األس ـ ـ ّـرة
امل ـصـ ّـرح عنها فــي الـعـقــد امل ـبــرم بينه
وبني الــوزارة ،والذي يفرض استقبال
 70مريضًا فقط ،فيما هم يستقبلون
كل الحاالت الوافدة إليهم ،ويسمحون
ل ـهــا بــال ـب ـقــاء مـ ــددًا ت ــزي ــد ع ـلــى شـهــر،
ب ـخ ــاف املـسـتـشـفـيــات األخ ـ ــرى الـتــي
ترفض استقبال الكثير مــن الحاالت
ّ
وتحدد مدد اإلقامات».
ه ــل ه ــي خـطـيـئــة آل ال ـل ـب ــان؟ يجيب
املصدر« :نعم ،إنها خطيئة في لبنان
حـيــث يـتــوافــر  1500ســريــر لــأمــراض
النفسية والعصبية ،فيما الحاجة إلى
أكثر من ستة آالف سرير»!

إيلده الغصين
لم ّ
ينص قانون السير الجديد (/243
 )2012عـ ـل ــى إن ـ ـشـ ــاء م ــرك ــز أبـ ـح ـ ّـاث
متخصص بالسالمة امل ـ ّ
ـروري ــة ،لكنه
ّ
ّ
نـ ّـص على أن تتولى اللجنة الوطنية
للسالمة املـ ّ
ـروريــة التي يرأسها وزير
ّ
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات مـهــمــة «إجـ ــراء
الدراسات واألبحاث لتطوير السالمة
املرورية ورفعها إلى املجلس الوطني
ل ـل ـس ــام ــة املـ ـ ــروريـ ـ ــة الت ـ ـخـ ــاذ الـ ـق ــرار
بشأنها» (امل ــادة  .)360غير أن غياب
ّ
فاعلية اللجنة الوطنية واجتماعاتها
ال ـخ ـج ــول ــة ،س ـم ــح ب ـت ـظ ـه ـيــر ال ـحــركــة
الناشطة ألمانة ّ
سر املجلس الوطني
للسالمة امل ــروري ــة .وقــد تـ ّ
ـوجــت أمس
بتدشني مركز أبحاث السالمة املرورية
وأكــاديـمـيــة «أل ـفــا» للسالمة املــروريــة
(ف ــي مـقــر أم ــان ــة ال ـ ّـســر ـ ـ ـ ـ الـكــرنـتـيـنــا)،
بالتعاون مــع جامعة سـيــدة اللويزة
لتزويد املركز باألكاديميني والطالب
إلتمام الدراسات.
وزي ـ ـ ـ ـ ــر األش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة والـ ـنـ ـق ــل
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــف األعـ ـ ـم ـ ــال
ســف ف ـن ـيــانــوس رأى ان االف ـت ـتــاح
يــو ّ
ي ـ ـبـ ــشـ ــر بـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــر م ـ ــرك ـ ــز «لـ ـلـ ـخـ ـب ــراء

واالخـتـصــاصـيــن» فــي مـجــال تعزيز
السالمة املـ ّ
ـروريــة وهــو العامل األول.
ي ـب ـقــى ال ـع ــام ــل ال ـث ــان ــي وهـ ــو «ت ــواف ــر
القرار السياسي» الذي يمكن أن يضع
تــوصـيــات املــركــز ودراس ــات ــه فــي حكم
ّ
الجهد األكاديمي والعلمي «املعلق»،
مــا لــم ي ـقـ ّـرر الـسـيــاسـيــون والـ ـ ــوزارات
امل ـع ـن ـ ّـي ــة ال ـع ـم ــل ب ـه ــا ل ـخ ـفــض أرق ـ ــام
ضحايا حوادث السير.
امل ــرك ــز سـيـعـمــل ع ـلــى ق ــاع ــدة إصـ ــدار
ال ـ ــدراس ـ ــات امل ـت ـخ ـ ّـص ـص ــة بــال ـســامــة
املــروريــةّ ،
لسد النقص الحاصل منذ
س ـ ـنـ ــوات فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،وإص ـ ـ ــدار
تـ ــوص ـ ـيـ ــات إلـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات امل ـع ـن ـ ّـي ــة
لـ ـتـ ـحـ ـس ــن شـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـس ـ ــام ـ ــة .هـ ــذه

على مدى  25عامًا
بلغ عدد ضحايا حوادث
السير في لبنان 12500

ال ــدراس ــات تـنـقـســم بـحـســب أم ــن سر
امل ـج ـل ــس رم ـ ـ ــزي س ــام ــة إل ـ ــى أرب ـع ــة
ّ
الهندسية للنقاط
أن ــواع :ال ــدراس ــات
ال ـ ـسـ ــوداء أي الـ ـط ــرق األكـ ـث ــر عــرضــة
لـحـصــول ص ــدا ّم ــات م ــروري ــة وتـهــدف
ّ
املعنية
إلى توجيه تدخالت الجهات
بتصميم الطرق وتأهيلها وتطويرها
(م ـج ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء واإلع ـ ـم ـ ــار ،وزارة
األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة وال ـن ـق ــل ،ال ـب ـلـ ّ
ـديــات
واتـ ـح ــادات الـ ـبـ ـل ـ ّ
ـدي ــات ،)...ال ــدراس ــات
الـ ـسـ ـل ــوك ـ ّـي ــة مل ـس ـت ـخ ــدم ــي الـ ـط ــرق ــات
(اس ـت ـع ـم ــال ال ـه ــات ــف امل ـح ـم ــول ،ربــط
حزام األمــان ،اعتمار الخوذة الواقية،
ح ـ ـمـ ــايـ ــة األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال فـ ـ ــي املـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــة)...
وتــأث ـيــر ح ـم ــات ال ـتــوعـ ّـيــة ع ـلــى هــذه
الـسـلــوكـ ّـيــات ،ال ــدراس ــات االقـتـصــاديــة
ّ
الصحية وكلفة
حــول كلفة الـفــاتــورة
التأمني الناجمة عــن ح ــوادث السير،
ّ
ّ
ّ
بفاعلية
الصحية املتعلقة
والدراسات
خــدمــات اإلسـعــاف وأن ــواع اإلصــابــات
ال ـج ـس ـ ّ
ـدي ــة واإلع ـ ــاق ـ ــات ال ـن ــات ـجــة عــن
الحوادث السير.
تـ َ
ـزام ــن اف ـت ـت ــاح امل ــرك ــز م ــع األس ـب ــوع
الثالث من تشرين الثاني املخصص
لـلــذكــرى الـسـنــويــة الـعــاملـ ّـيــة لضحايا
ح ـ ـ ـ ــوادث الـ ـسـ ـي ــر ،وقـ ـ ــد «بـ ـ ــدأ إحـ ـي ــاء

ال ــذك ــرى مـنــذ  ،1993وم ــن حـيـنــه إلــى
اليوم خسر العالم  30مليون ضحية
فـ ــي حـ ـ ـ ــوادث ال ـس ـي ــر ب ـي ـن ـهــم 12500
لبناني» وفــق الــرائــد ميشال مـطــران.
ّ
تقريبية إذ يتراوح
هذه األرقام تبقى
هامش الضحايا السنويني في لبنان
ً
ب ــن ن ـحــو  650ق ـت ـيــا بـحـســب أرق ــام
ً
ق ـ ــوى األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي و 850ق ـت ـيــا
ب ـح ـســب خـ ـب ــراء ال ـس ـي ــر ،األمـ ـ ــر ال ــذي
يـبـ ّـن أهـمـ ّـيــة إن ـشــاء املــرصــد الوطني
لجمع املـعـلــومــات الـخــاصــة بـحــوادث
ال ـس ـيــر ،وه ــو مــرصــد «ق ـيــد اإلن ـش ــاء»
وفــق معلومات «األخ ـبــار» ،وسيعمل
على جمع املعلومات مــن قــوى األمــن
الداخلي واملستشفيات ،في حني يبقى
«إنشاء وحــدة مــرور متخصصة لدى
قوى األمن الداخلي بعيد املنال» .هذه
الــوحــدة وضعها فنيانوس فــي إطــار
«ال ـت ـحـ ّ
ـديــات الـكـبـيــرة واإلص ــاح ــات»
لخفض عــدد ضحايا حــوادث السير،
إل ــى جــانــب «تـحـســن تعليم الـقـيــادة،
إنشاء السجل املــروري ونظام النقاط
لرخصة السوق ،وإعادة تأهيل خبراء
ّ
السير »...وســواهــا .وذلــك كله يحتاج
إلى «القرار السياسي» الذي أشار اليه
فنيانوس.

وذلك بين التاسعة والثانية عشرة
من نهار األحد المقبل ،في قاعة
مبنى بلدية الغبيري ـ ـ جسر طريق
المطار.
¶¶¶

ضمن فعاليات األسبوع األخير
لمعرض «النكبة ...على طريق
العودة»ُ ،يعقد لقاء الخامسة غروب
غد مع الفنان الفلسطيني عبد
الرحمن قطناني ،في مبنى مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،فردان.

