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ــتشفى بيروت الحكومي؟
اربعة أعوام ما يزيد على الـ 110ماليني
ليرة لبنانية ،كبدالت ألعمال اضافية
وهمية ،إذ تؤكد املـصــادر أن البدالت
«كــانــت تــدفــع بــاالسـتـنــاد إل ــى ج ــداول
حـضــور مفبركة يـجــري فيها اإلكـثــار
من الحضور أيام اآلحاد ليدفع مقابل
ك ــل ســاعــة ح ـضــور خ ــال ه ــذه األي ــام
بدل ساعتني ،وذلك بمخالفة واضحة
مل ــا ي ـنــص عـلـيــه ن ـظ ــام املـسـتـخــدمــن،
الذي يقضي بدفع بدل ساعة ونصف
س ـ ــاع ـ ــة ،مـ ـق ــاب ــل ك ـ ــل سـ ــاعـ ــة ح ـض ــور
إض ــاف ـي ــة خـ ــال أي ـ ــام اآلحـ ـ ـ ــاد» ،الفـتــة
ال ــى أن «الــدل ـيــل ال ـقــاطــع عـلــى فـبــركــة
جــداول الحضور أنها تقاضت بدالت
عــن أعـمــال إضــافـيــة خــال أشـهــر أيــار
وحزيران وتموز  2009مبلغًا إجماليًا
وصل إلى تسعة ماليني ليرة لبنانية
فيما لم تعمل فعليًا إال عشرين يومًا
فقط ،إذ كانت في إجــازة أمومة خالل
الفترة املمتدة مــن  2009/05/23إلى
.2009/07/21

غياب إدارة السيولة

غ ـي ــر جـ ــاهـ ــزة ،م ــا دفـ ــع االبـ ـي ــض ال ــى
«تسخير» نحو  12محاسبا ملساعدة
رئيسة املصلحة على انجاز مهماتها.
يقول مصدر مطلع في املستشفى إن
مصلحة الشؤون «أغفلت في بياناتها
إب ـ ـ ـ ــراز األص ـ ـ ـ ــول امل ـت ـم ـث ـل ــة ب ــاألب ـن ـي ــة
والـتـجـهـيــزات وامل ـع ــدات املتخصصة
واألث ــاث واملـفــروشــات ،التي جهز بها

مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار املستشفى،
وال ـبــال ـغــة قـيـمـتـهــا نـحــو  135مليون
ّ
دوالر ،ضمن أصوله الثابتة .ما رتب
تـخـفـيـفــا كـبـيـرًا ووه ـم ـيــا لـلـعـجــز ،من
خ ــال ع ــدم تـسـجـيــل أع ـب ــاء اسـتـهــاك
هــذه األص ــول فــي سجالت املستشفى
املحاسبية ،وما أدى إلى انعدام القدرة
على مسك محاسبة تكاليف حقيقية،

تـ ـب ـ ّـن ن ـت ــائ ــج الـ ـخ ــدم ــات واألق ـ ـسـ ــام،
ك ـمــا أدى ع ــدم م ـســك مـحــاسـبــة م ــواد
بــالـتـجـهـيــزات وامل ـع ــدات املتخصصة
واألث ـ ـ ــاث واملـ ـف ــروش ــات الـ ــى ال ـح ــؤول
دون جردها وتحديد ما بقي منها في
املستشفى».
اال ان امل ـفــارقــة ال ـك ـبــرى تـكـمــن ف ــي أن
رئيسة املصلحة تقاضت خــال فترة

الفساد يعود
الى عوامل
«متجذرة»
في ادارة
المستشفى
(مروان
بوحيدر)

ّ
تمثل هذه السلفة ،تحديًا أيضًا إلدارة
أبـ ـي ــض ،ك ــي ال ت ـل ـحــق «س ـل ـف ـه ــا» ،إذ
غابت االدارة املنطقية والعلمية الدارة
ال ـس ـيــولــة ع ـلــى م ــر س ـن ــوات م ــن دون
التشغيل.
مراعاة أولويات ً ّ
ي ــذك ــر ه ـنــا م ـث ــا أن ـ ــه ف ــي ظ ــل أزم ــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت ت ـع ــان ـي ـه ــا
امل ــؤس ـس ــة ف ــي ش ـهــر ح ــزي ــران 2011
جرى تحرير شيكات بقيمةٍ إجمالية
تـ ـ ـج ـ ــاوزت املـ ـلـ ـي ــار ونـ ـص ــف امل ـل ـي ــار
ليرة لبنانية لـلـمـ ّ
ـورد Dima Health
 ،Careأي ب ـمــا يـ ـع ــادل ث ــاث ــة أربـ ــاع
السقف املالي الشهري الــذي ّ
حددته
وزارة الـصـحــة ال ـعــامــة للمستشفى
ف ــي ذلـ ــك الـ ـح ــن .ك ـمــا جـ ــرى تسليم
شركة  Desert Petroleumخالل فترة
وجـ ـي ــزة ان ـت ـه ــت ف ــي 2014/03/31
شيكات تتجاوز قيمتها اإلجمالية
خ ـم ـس ــة م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ل ـ ـيـ ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة،

فضال عن هــدر أمــوال املستشفى في
م ـش ــاري ــع غ ـيــر م ــدروس ــة ع ـلــى نحو
ج ــدي ،كاستئجار م ـعـ ّـدات لتحسني
املستوى الرديء لتكييف املستشفى
خ ـ ــال ع ـ ــام  ، 2011دون أن ت ــؤدي
هذه املعدات الغاية التي استؤجرت
ألجلها .تؤكد مصادر معنية بامللف
أن الوضع املالي املأزوم للمستشفى
سيجعل من الصعب اعادة تشغيله،
ن ـظــرا ال ــى «ح ـجــم ال ــدي ــون املـتــراكـمــة
ّ
وت ـقــلــص االيـ ـ ـ ــرادات ال ـت ــي ال تغطي
روات ـ ـ ــب ال ـع ــام ـل ــن فـ ـي ــه» ،الف ـت ــة ال ــى
ض ــرورة اعـتـمــاد سـيــاســة اصالحية
ش ــام ـل ــة ،تـبـتـعــد ع ــن س ـيــاســة الـحــل
الجزئي ،الــذي يتعاطى مع االزمــات
بطريقة سطحية.
وتـ ـ ـ ـ ــرد املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أس ـ ـبـ ــاب
الـعـجــز الـحــاصــل ال ــى بــدايــة تشغيل
ُاملستشفى (منذ عــام « ،)2006حيث
فتح املستشفى على نحو فوضوي
بمعزل عــن االنظمة والـقــوانــن التي
مــن املـفـتــرض ان تــرعــى املستشفى»،
«ك ـح ـصــر ال ـج ـهــة ال ـضــام ـنــة ب ـ ــوزارة
الـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وع ـ ـقـ ــد ص ـف ـقــات
صـيــانــة ضخمة ومـخــالـفــة للقوانني
ال تتالءم وحجم أعمال املستشفى».
هذه الفوضى باتت عرفا «متوارثا»
بني اإلدارات املتعاقبة ،التي تغاضت
عن مخالفات جمة شابتها صفقات
أعـ ّـدتـهــا مصلحة املـشـتــريــات لـشــراء
ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـس ـت ـلــزمــات وامل ـع ــدات
الـطـبـيــة .كــذلــك ،ج ــرى إب ـقــاء «تلزيم
خدمات األمن والتنظيفات وصيانة
ً
ال ـحــدائــق ملتعهدين خــارجـيــن بــدال
مــن إل ـغــاء كـلـفــة الــوس ـطــاء مــن خــال
التعيني استنادًا إلى مباريات يمكن
املدنية».
أن يجريها مجلس الخدمة
ٌ
وبالتالي ينتظر االبيض استحقاق
جـ ّ
ـدي ليثبت ان االصــاح ال يقوم اال
بـفـتــح مـلـفــات الـفـســاد الـقــديـمــة ،وأن
الـجــرأة تكمن فــي مواجهة املوظفني
«النافذين».

ال لشرعنة تجارة الجنس!
ً
عــامــات الـجـنــس ،مـعــرفــة «الـعـمــل في
م ـجــال ال ـج ـنــس» بــأنــه «ي ـن ـطــوي على
ال ـت ــرت ـي ـب ــات الـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــة ،ح ـي ــث يـتــم
التفاوض على الخدمات الجنسية بني
البالغني بالتراضي ،مع موافقة بائع
ال ـخــدمــة الـجـنـسـيــة وم ـش ـتــري ـهــا على
الشروط .وبالتالي يختلف هذا األمر
عن اإلتجار بحكم موافقة العاملة على
القيام بالفعل الجنسي» .لكنها ّ
تقر في
ّ
املـسـ ّ
ـود نفسها ب ــأن «التمييز والقهر
ل ـه ـمــا تــأث ـيــر ع ـلــى ح ـي ــاة ال ـع ــدي ــد من
العاملني في مجال الجنس ،ويمكن أن
يلعبا دورًا في دخول املرأة الى مجال
الجنس .فأنظمة القمع مثل التمييز
ب ــن ال ـج ـن ـس ــن ،وال ـع ـن ـص ــري ــة وع ــدم
املـ ـس ــاواة االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة
تؤدي إلى الفقر والحرمان من الفرص،
لذلك فإن الفئات املضطهدة واملهمشة
هي األكثر انخراطًا في مجال الجنس،
وهــؤالء يشكلون أغلبية العاملني في
مجال الجنس على الصعيد العاملي».
ّ
إذًا ،ت ـع ـت ــرف امل ـن ـظ ـم ــة ب ـ ـ ــأن غــال ـب ـيــة
الـ ـع ــام ــات ف ــي ال ـج ـن ــس م ـض ـط ـهــدات
ومـ ـهـ ـمـ ـش ــات ،وب ــالـ ـت ــال ــي مـ ـجـ ـب ــورات
على االن ـخــراط فــي هــذه الصناعة من
أج ــل ال ـع ـي ــش ،لـكـنـهــا ت ـط ــرح م ـســودة
س ـيــاس ـت ـهــا م ــن م ـن ـط ـلــق «الـ ـخ ــدم ــات
الـجـنـسـيــة اإلرادي ـ ـ ـ ــة» ،ف ـتــأخــذ منحى
تـنـظـيــم ه ــذا امل ـج ــال بــاع ـت ـبــاره مهنة،

ً
طالبة من الحكومات «حماية حقوق
عـ ــامـ ــات ال ـج ـن ــس وت ـح ـس ــن ظـ ــروف
ّ
عملهن مــن خــال أجــر ع ــادل ،وتأمني
ّ
ظ ــروف صـحـيــة ج ــيــدة وت ـحــديــد عــدد
س ــاع ــات الـ ـعـ ـم ــل» .هـ ـك ــذا إذًا يـصـبــح
ال ـق ـ ّـواد ،فــي ح ــال وجـ ــوده« ،رب عمل»
وأص ـح ــاب ب ـيــوت ال ــدع ــارة يتحولون
ّ
ال ـ ــى «م ـس ـت ـث ـم ــري ــن» .ت ــرك ــز املـ ـس ــودة
ّ
على ضــرورة «تمتع عامالت الجنس
بــامل ـسـ ًـاواة وحمايتهن مــن التمييز»،
إضــافــة الــى التشديد على فحوصات
ّ
السيدا للحفاظ على صحتهن.
االنتقادات التي ُو ّجهت للمنظمة من
عــدد كبير مــن املنظمات والجمعيات
واألف ـ ــراد ،وأب ــرزه ــا الـكـتــاب امل ـقـ ّـدم من
أكثر من  500منظمة وفــرد في  11من
الشهر املنصرم أي قبل التصويت على
املـســودةّ ،أيــدت عــدم تجريم العامالت
ّ
فـ ــي ال ـج ـن ــس والـ ـسـ ـع ــي ل ـح ـمــاي ـت ـهــن،
ّ
إل أن ـه ــا أع ــرب ــت ع ــن قـلـقـهــا الـعـمـيــق
«إزاء اق ـت ــراح مـنـظـمــة الـعـفــو الــدولـيــة
اعتماد سياسة تدعو إلى عدم تجريم
الـ ـ ـق ـ ــوادي ـ ــن ،م ــالـ ـك ــي بـ ـي ــوت الـ ــدعـ ــارة
وم ـش ـت ــري ال ـج ـن ــس ال ــذي ــن يـشـكـلــون
ركــائــز صناعة الجنس العاملية التي
تساوي  99مليار دوالر».
ّ
يـعـتـبــر هـ ــؤالء أن ال ــدع ــارة ه ــي عنف
يمارس على املرأة واستغالل تتعرض
لــه عـلــى أي ــدي ال ـقــواديــن و»الــزبــائــن»،

«يــودي بها الى أذى جسدي ونفسي،
وغــال ـبــا ال ــى امل ـ ــوت» ،وبــال ـتــالــي يجب
حمايتها وإعـطــاؤهــا الـفــرص الالزمة
لالختيار وتقرير نمط عيشها .ويقول
الكتاب الذي ّ
تم توجيهه أول من أمس
الى املنظمة ،إنه «يوميًا نرى «اقتحام»
الرجال ألجساد النساء من خالل املال
ّ
والـسـلـطــة .إن إعـطــاء امل ــال مقابل هذا
األمـ ــر ال يـلـغــي الـعـنــف امل ـم ــارس على
ال ـن ـس ــاء ف ــي هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارة ( )...ع ــام
ّ 2014
أقر البرملان األوروبي أن الدعارة
هـ ــي شـ ـك ــل مـ ــن أش ـ ـكـ ــال الـ ـعـ ـن ــف ضــد
امل ــرأة وإهــانــة لـكــرامــة اإلن ـســان ،داعيًا
الحكومات الــى عــدم تجريم العامالت
ف ــي ال ـج ـنــس ،وإن ـم ــا ت ـجــريــم مـشـتــري
الـ ـجـ ـن ــس»ّ .أم ـ ــا ع ــن اه ـت ـم ــام املـنـظـمــة
ب ـف ـح ــوص ــات ال ـس ـي ــدا ل ـل ـع ــام ــات فــي
ّ
الجنس ،فترى هــذه املنظمات أن هذا
االهـتـمــام نــابــع مــن قـلــق املنظمة على
صحة مشتري الجنس أكثر من قلقها
على صحة العامالت في الجنس.
معظم النقاش القائم عن إنهاء تجريم
صناعة الجنس ال ُيعنى بالحق في
امل ـم ــارس ــة الـجـنـسـيــة ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد حقًا
مقدسًا ،إنـمــا لــه عــاقــة بـمــدى الحرية
امل ـت ــوف ــرة لـلـشـخــص ال ـع ــام ــل ف ــي هــذا
امل ـج ــال ،وعـلـيــه يـنـقــل كـيـفــن رايـ ــن في
«الـ ـه ــافـ ـنـ ـغـ ـت ــون بـ ـ ــوسـ ـ ــت» ،ع ـ ــن م ــود
أولـيـفـيـيــه ،عـضــو ال ـبــرملــان الـفــرنـســي،

ً
سـ ـ ــؤاال واضـ ـح ــا« :إذا أع ـل ـنــت عــامـلــة
واحـ ـ ــدة ف ــي ال ـج ـن ــس ع ــن اخ ـت ـيــارهــا
الحر لهذا املجال ،فهل يصبح اإلتجار
ً
باألخريات مقبوال؟».
ّ
ث ــاث جـمـعـيــات لـبـنــانـيــة وق ـعــت على
ال ـك ـت ــاب امل ـ ـقـ ـ ّـدم ال ـ ــى األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ملنظمة الـعـفــو الــدول ـيــة ،ه ــي :منظمة
كفى ،التجمع النسائي الديموقراطي
ال ـل ـب ـنــانــي وم ــؤس ـس ــة ال ـن ـج ــدة .تـقــول
غ ــادة ج ـبــور ،مـســؤولــة قـســم مكافحة
االسـ ـتـ ـغ ــال واإلتـ ـ ـج ـ ــار ب ــال ـن ـس ــاء فــي

الدعارة هي شكل
من أشكال العنف ضد المرأة
وإهانة لكرامة اإلنسان
ّ
جمعية كـفــى ،إن ق ــرار منظمة العفو
«يـقــوم على عــدم تجريم كــل القطاع»،
وع ـل ـيــه ه ـن ــاك ات ـج ــاه ــان ع ــامل ـي ــان في
هذه القضية :االتجاه االول يعتبر أن
هذا املجال ال يمكن إلغاؤه وال بد من
تنظيمه وضبطه ،ويذهب الى اعتبار
ّ
أن هذا األمر هو حق للنساء اللواتي ال
يجدن في األمــر أي عنف .أمــا االتجاه
ال ـثــانــي ،فـيـقــول إن ــه مـهـمــا حـصــل من
تـنـظـيــم ،ف ــإن ه ــذا امل ـج ــال ال ـقــائــم على

ال ـع ـن ــف وال ـت ـن ـظ ـي ــم س ـي ـع ـطــي ضـ ــوءًا
أخ ـضــر ل ـل ـقــواديــن الس ـت ـغــال الـنـســاء
ّ
املستضعفات .تضيف جبور إن «هذا
امل ـج ــال م ــدم ــوج بــال ـع ـنــف ،إذ ُي ـفــرض
على املرأة فعل جنسي ال تريده مقابل
املــال» ،كذلك فــإن العالقة بني الطرفني
ليست عــاقــة متساوية على اإلطــاق
ّ
وهــي عــاقــة سلطوية .تــرى جـ ّـبــور أن
الـتــوجــه الــوحـيـ ّـد ال ــذي يجب اعتماده
هــو تجريم املـعــنــف ،مــع التأكيد على
ّ
عــدم تجريم الضحية .وتلفت الــى أن
هــذا االعـتــراض ال يمس على اإلطــاق
بجنسانية املــرأة وحريتها الجنسية
املـطـلـقــة ،إن ـمــا الـجـنـســانـيــة الحقيقية
هي غير املقهورة والتي ال تأتي جراء
القهر املادي.
نتيجة هذه االعتراضاتّ ،
ردت منظمة
ال ـع ـفــو ع ـلــى ال ـك ـتــب امل ـ ّ
ـوج ـه ــة إل ـي ـهــا،
ً ّ
م ـع ـت ـب ــرة أن هـ ــذا ال ـخ ـي ــار سـيـســاعــد
ف ــي م ــواج ـه ــة اإلت ـ ـجـ ــار ،إذ سـيـسـمــح
لـ ـلـ ـع ــام ــات فـ ــي الـ ـجـ ـن ــس ب ــامل ـط ــال ـب ــة
بحقوقهن وتـحـســن ظ ــروف عملهن.
لكنها في الــرد نفسه ذكــرت أنــه «وفق
دراس ـ ـ ــة جـ ــرت عـ ــام  2010ف ــي غـيـنـيــا
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى ف ـ ـتـ ــرة سـ ـت ــة أشـ ـه ــر،
تـ ـع ــرض ــت  %50م ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــات فــي
ّ ّ
الجنس لالغتصاب» ،ما يؤكد أن هذا
امل ـجــال مبني عـلــى الـعـنــف ،وبالتالي
يجب تجريم املعنفني.

