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مجتمع وإقتصاد
تحقيق

السلفة الموعودة وصلت ...فهل تنقذ مسـ
وصلت السلفة «الــمــوعــودة» إلــى مستشفى رفيق الحريري
الحكومي الجامعي ،البالغة قيمتها 10مليارات ليرة لبنانيةُ .صرفت
رواتب الموظفين المستحقة منذ شهر تموزُ ،
ودفعت بدالت النقل
المتأخرة .وفيما ُي ّ
عول البعض على هذه السلفة لـ «النهوض»
المستشفى المأزوم ،تفيد المعطيات ،كما التجربة ،بأن اي
بواقع ُ ّ
إصالح «يسكن» بالتسليفات من دون آلية للمراقبة والمحاسبة في
ظل عجز يفوق الـ  120مليار ليرة ،ال ّ
يعول عليه
هديل فرفور

أمثلة عن المخالفات
منذ فترة ،أثيرت فضيحة
سرقة املازوت في املستشفى،
اال ان هذه الفضيحة هي
وليدة سياسة «منتهجة»
في االدارة مخالفة ألحكام
االنظمة املالية الخاصة
بصفقات اللوازم والخدمات،
وتتمثل بتعديل شروط
املناقصات بعد التلزيم.
تذكر هنا موافقة اإلدارة
على التعديل الذي اقترحه
رئيس مصلحة املشتريات
على شروط مناقصة «توريد
املازوت»عام  2008بعد تلزيم
توريد هذه املادة لشركة
 ،Desert Petroleumفقد
جرى استبدال شرط تركيب
ّ
حساسات لخزانات املازوت
من قبل امللتزم بشرط
تركيب ّ
عدادات .كذلك اإلفراج
ملصلحة بعض امللتزمني عن
كفاالت حسن التنفيذ قبل
أن يفوا بالتزاماتهم .أحد
االمثلة على هذا التجاوز،
دفع الكفالة ّالن ّ
هائية ملصلحة
 Desert Petroleumعام
 2010قبل أن تقوم الشركة
بتركيب ّ
العدادات التي قضى
بتركيبها دفتر الشروط
ّ
املعدل .اال ان املخالفة «االبرز»
التي باتت عرفا ،تكمن في
تأليف لجان املناقصات
خالفًا لألصول ّ
املحددة في
نظام املؤسسة املالي ،إذ
ُ
إن جميع اللجان التي ألفت
ّ
إلجراء مناقصات اللوازم
والتجهيزات الطبية ّ
ضمت
في عضويتها رئيس دائرة
ّ
الهندسة الطبية ،إلى جانب
ممثل مصلحة إدارة املواد
واملشتريات ،وذلك في مخالفة
واضحة ألحكام النظام املالي
في هذا الشأن.

النقاش القائم عن إنهاء
ُ تجريم صناعة الجنس ال
يعنى بالحق في الممارسة
الجنسية (هيثم الموسوي)

ـادي عـشــر مــن شـهــر حــزيــران
فــي ال ـح ـ ُ
املــاضــي ،نـشــر فــي الـجــريــدة الرسمية
م ــرس ــوم ح ـمــل ال ــرق ــم  ،2132يـقـضــي
بــاع ـط ــاء مـسـتـشـفــى رف ـي ــق ال ـحــريــري
ال ـح ـكــومــي ال ـجــام ـعــي س ـل ـفــة خــزيـنــة
بقيمة عـشــرة مـلـيــارات لـيــرة لبنانية.
استغرق «وص ــول» السلفة الــى ادارة
املستشفى أكثر مــن شهرين السباب
م ـج ـه ــول ــة .خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،بـقــي
مـ ــديـ ــر امل ـس ـت ـش ـف ــى الـ ــدك ـ ـتـ ــور فـ ــراس
األبـ ـي ــض مـمـتـنـعــا ع ــن ال ـح ــدي ــث ال ــى
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام« ،حـ ـ ـت ـ ــى وصـ ـ ـ ـ ــول ال ـس ـل ـف ــة
والقيام بخطوات اصالحية عملية»،
وف ــق م ــا صـ ـ ّـرح ب ــه .وع ـلــى ال ــرغ ــم من
ُأن ه ـن ــاك ج ـ ـ ّـوا «إص ــاحـ ـي ــا» كـ ــان قد
أث ـيــر عـنــد تـسـلــم االب ـيــض االدارة في
ن ـي ـس ــان امل ـ ــاض ـ ــي ،وخـ ـص ــوص ــا بـعــد
تأكيد وزيــر الصحة العامة وائــل ابو
فاعور ان «اصــاح املستشفى سيبدأ
م ــع اس ـت ـقــالــة امل ــدي ــر ال ـســابــق فيصل
شاتيال» ،إال أن خلفية «عدم محاسبة
املخالفني السابقني» التي يتمتع بها
االبيض تطرح تساؤال عن جديته في
«النهوض» باملستشفى ،انطالقا من
ان االصالح يبدأ بمحاسبة ومساءلة

املــوظ ـفــن االداريـ ـ ـ ــن ،وال ـت ـح ـق ـيــق في
ملفات الصفقات والـفـســاد املتعاقبة
على مر سنوات.
الفساد الــذي ُيشار اليه عند الحديث
عــن أزم ــات املستشفى املـتـكــررة يعود
الـ ـ ــى عـ ــوامـ ــل «م ـ ـت ـ ـجـ ــذرة» فـ ــي ادارة
املستشفى.

ابتكار الوظائف
تـعــزو بـعــض امل ـص ــادر املـطـلـعــة سبب
«إن ـه ـي ــار» املـسـتـشـفــى الــرئ ـي ـســي الــى
«الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـع ــات ال ـ ـتـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ع ـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى ت ـع ـي ـي ـن ــات الـ ــوظـ ــائـ ــف مــن
الدرجة الثانية منذ افتتاح املستشفى
عــام  .»2004تقول املصادرنفسها ،إن
تــولــي ب ـعــض املــوظ ـفــن «ال ـنــافــذيــن»،
م ــراك ــز اإلدارات الــرئـيـسـيــة ه ــو ال ــذي
أدى ال ــى «ت ــآك ــل» املـسـتـشـفــى نتيجة
«الصفقات الكثيرة التي تحصل داخل
هذه الدوائر».
أهم الدوائر االساسية في املستشفى
ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد أرض ـ ــا « ّخ ـص ـب ــة» للكثير
مـ ــن ال ـص ـف ـق ــات ت ـت ـم ــث ــل بـمـصـلـحـتــي
ال ـشــؤون املــالـيــة واإلداري ـ ــة ومصلحة
ّ
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد وامل ـ ـش ـ ـتـ ــريـ ــات ال ـ ـ ـ ــذي ك ــل ــف
االبـ ـي ــض ن ـف ـســه م ـس ــؤول ـي ــة تــولـيـهــا
بـعــد اسـتـقــالــة محمد ال ـكــردي نتيجة

الضغط الــذي مارسه اعضاء مجلس
اإلدارة املسيحيون ،الذين رأوا ان هذا
املــوقــع «للمسيحيني» .حينها ،جرت
تسوية إقصاء الكردي مقابل التعاقد
معه كاستشاري في أمــور املشتريات
براتب رئيس املصلحة نفسه (حوالى
 4مــايــن) وه ــو مــا يـ ّـعــد ه ــدرا كبيرا
ملــوازنــة املستشفى الــواقــع في العجز.
ال ــاف ــت ان ال ــوظ ـي ـف ــة ال ـت ــي ي ـتــوالهــا
الكردي غير محددة في املرسوم الذي
ي ـن ـظــم ال ـع ـم ــل ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى .وه ــي
ليست الوظيفة «املبتكرة» الوحيدة،
إذ جــرى فــي عهد شاتيال استحداث
وظيفة بمسمى «رئيس دائــرة نصرة
املــريــض» ،حـ ّـددت على مقاس مشرفة
االستقبال (حـيــازة شـهــادة بكالوريا
فقط) ليجري ترفيعها اليها.
ث ـم ــة «ن ـ ـ ـمـ ـ ــاذج» أخ ـ ـ ــرى سـ ــائـ ــدة فــي
املستشفى تفرض تحديا امام االبيض
اللغائها وتخفيف العجز الذي تساهم
فيه ،فالنقاش هنا يــدور حــول الهدر
ال ـحــاصــل عـلــى مـسـتــوى الـتـعـيـيـنــات،
نتيجة التسويات والتنفيعات التي
من شأنها ان تمثل عبئا على موازنة

تقاضت رئيسة مصلحة الشؤون
المالية واالدارية اكثر من 110
ماليين ليرة لقاء أعمال وهمية
املستشفى (مضاعفة االعتمادات).
ُ
ويذكر في هذا الصدد ،ابتكار صيغة
«امل ـي ــاوم ــة» ،ال ـتــي ل ــم ت ــرد ف ــي أي من
األنظمة املرعية اإلجراء في املستشفى،
وال ـت ــي ادت ال ــى ادخ ـ ــال ح ــوال ــى 600
مــوظــف م ــن دون إخ ـضــاع ـهــم مل ـبــاراة
مجلس الـخــدمــة املــدنـيــة ،بــل ات ــوا في
س ـي ــاق ش ـ ــراء ال ـ ـ ـ ــوالءات ال ـس ـيــاس ـيــة،
واستؤجرت خدماتهم دون االستناد
إلـ ـ ـ ـ ــى أي مـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــار ل ـ ـج ـ ـهـ ــة ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة
والشهادات ،وبأجور متفاوتة ما ّأدى

الى تفاقم العجز.
غياب البيانات املالية وبدالت وهمية!
بالعودة الى مصلحة الشؤون املالية
واالداريـ ـ ـ ــة ،امل ـفــارقــة تـكـمــن ف ــي غـيــاب
ّ
ال ـب ـي ــان ــات امل ــال ـي ــة الــدق ـي ـقــة املـتـعــلـقــة
بــالــوضــع املــالــي للمستشفى .عندما
طلب ابو ُفاعور االطالع على البيانات
امل ــالـ ـي ــة ،أخـ ـب ــر أن ال ـب ـي ــان ــات املــال ـيــة

تقرير

ضغوط عالمية على منظمة العفو:
ّ
صوتت منظمة
العفو الدولية ،منذ نحو
أسبوع ،على مسودة عن
التعاطي مع العمل في
مجال الجنس ،تهدف الى
عدم تجريم «تجارة الجنس»،
ما يعني عدم تجريم جميع
أطراف هذه «التجارة».
خلق هذا األمر موجة من
االعتراضات على الصعيد
العالمي ،فدعت الجمعيات
المعارضة للقرار منظمة
العفو الى التراجع عن
قرارها ،مع التشديد على
العامالت في
عدم تجريم ّ
هذا المجال ألنهن ضحايا

إيفا الشوفي
ال ي ــزال الـجــدل قائمًا فــي الـعــالــم حول
ّ
قضية الــدعــارة ،حتى فــي ال ــدول التي
س ـعــت الـ ــى تـنـظـيـمـهــا .ع ــامل ـي ــا ،هـنــاك
ّ
تياران يتعارضان كليًا ،األول يرى أن
الدعارة مهنة يجب تنظيمها ،والثاني
ّ
يعتبر أن الدعارة هي مجال لالستغالل
واإلتجار بالبشر وعنف يمارس على
ّ
العامالت فيها ،وبالتالي هن ضحايا.
أخيرًا ،احتدم النقاش بشكل قوي بني
هذين التيارين عقب تصويت منظمة
ال ـع ـفــو ال ــدول ـي ــة ف ــي خ ـت ــام االج ـت ـمــاع
ال ـثــانــي وال ـث ــاث ــن ملـجـلـسـهــا الــدولــي
الذي انعقد في  11من الشهر الجاري،
ع ـل ــى م ـ ـسـ ــودة عـ ــن ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــاطــي
م ــع الـعـمــل ف ــي م ـجــال ال ـج ـنــس ،أق ـ ّـرت
فـيـهــا «وضـ ــع س ـيــاســات تــدعــم إن ـهــاء
التجريم الكامل لجميع جوانب العمل
فــي مـجــال الجنس بــالـتــراضــي» ،وفق
بـيــان املـنـظـمــة .لـقــي األم ــر اعـتــراضــات
ونقاشات هائلة على الصعيد العاملي،
وانهالت على املنظمة مناشدات تطلب
منها التراجع عن املسودة املطروحة،
ّ
معتبرين أن املنظمة تــدعــو ال ــى عــدم
تجريم «تجارة الجنس» ،بما في ذلك
الـ ـق ــوادي ــن ،أصـ ـح ــاب ب ـي ــوت ال ــدع ــارة
ومشتري األفعال الجنسية.
ّ
غـ ــضـ ــت امل ـن ـظ ـم ــة نـ ـظ ــره ــا ع ـ ــن واق ـ ــع

