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تقرير
«تهافت جميع
النواب لحل
أزمة موظفي
الكازينو فيما
لم يخرج نائب
واحد ليبدي
حرصه على
المستشفى»
(مروان طحطح)

هديل فرفور
هناك إجماع على ان وضع مستشفى
رف ـيــق ال ـحــريــري الـحـكــومــي «ص ـعــب».
الـ ـص ــراع ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي كــانــت
تـخــاض داخ ــل ه ــذه املــؤسـســة الـعــامــة،
كما بقية املــؤسـســات الـعــامــة ،على مر
السنوات املاضيةّ ،أدت الــى انهيارها
وتدميرها .يؤكد مسؤولو املستشفى
«النقص الـحــاد فــي األدوي ــة واملـعــدات،
فضال عن غياب الصيانات الضرورية
لـلـ ّكـثـيــر م ــن ال ـت ـج ـه ـي ــزات» .ك ــذل ــك ،لم
تـنــفــذ حـتــى اللحظة الـخـطــة اإلنـقــاذيــة
ّ
التي ُ
«وعد» بها املستشفى عند تسلم
الدكتور فيصل شاتيال رئاسة مجلس
إدارة املستشفى.
عـ ـق ــب إعـ ــانـ ــه اسـ ـتـ ـق ــالـ ـت ــه ،االسـ ـب ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي ،قـ ـ ــال ش ــاتـ ـي ــا« :إن رواتـ ـ ــب
امل ــوظـ ـف ــن ال ـش ـه ــري ــة ل ـي ـســت املـشـكـلــة
الفعلية ،إذ يمكن تأمينها» ،الفتا الى
أن «األزمـ ـ ــة الـحـقـيـقـيــة ه ــي ف ــي نقص

يعزو أحد المسؤولين سبب
المماطلة في دفع الرواتب الى
التجاذبات بين ابو فاعور وخليل

أزمة موظفي مستشفى الحريري

إغالق الطوارئ
عــنــد الــتــاســعــة والــنــصــف مــن صــبــاح الــيــوم،
سيغلق مدخل الطوارئ في مستشفى رفيق
ُ
ـا» .موظفو
حريري الحكومي «إغــاقــً كــامـ ً
المستشفى الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ
 2014/12/24قرروا تصعيد تحركاتهم بسبب
«انعدام بوادر الحلحلة» ،وعدم الثقة بالوعود
المتكررة التي تلقوها خالل االيام الماضية

األدوي ـ ــة واملـ ـع ــدات وال ـحــاجــة الـكـبـيــرة
الى الصيانة» ،فيما ،قال وزير الصحة
الـعــامــة وائ ــل ابــو فــاعــور ،وقـتـهــا« ،إنــه
بعد استقالة شاتيال نستطيع القول
إن الخطة اإلنقاذية بدأت».
يشير مـصــدر مـســؤول فــي املستشفى
إلــى أن «الحل ال يكمن فقط في تنفيذ
الـخـطــة اإلن ـق ــاذي ــة ال ـتــي تـقـتـصــر على
تلزيم مجلس اإلنماء واإلعمار القيام
بــأعـمــال التأهيل والـصـيــانــة وغيرها،
بــل يكمن فــي طــرح جــدي يــراعــي مبدأ
املساءلة والرقابة على مختلف دوائر
املـسـتـشـفــى ،وأب ــرزه ــا دائ ـ ــرة املــال ـيــة».
املوظفون أنفسهم سجلوا اعتراضهم
على هذه الخطة ،التي يجري الحديث
عنها ك ــ»حــل إص ــاح ــي» .يـقــول عضو
لـ ـجـ ـن ــة مـ ــوظ ـ ـفـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى رامـ ـ ــي
زهيري إن هذه الخطة «لم تلحظ حق
املـ ــوظـ ــف» ،مـضـيـفــا إن األم ـ ــر يـتـعــدى
مـســألــة ال ــرات ــب ،ب ــل ه ــي «م ـس ــار عشر
سنوات من البهدلة» .إحساس «الغنب»
الــذي يعبر عنه زهـيــري يــؤكــده زميله
ال ـع ـض ــو فـ ــي ل ـج ـن ــة امل ــوظـ ـف ــن ب ـســام
عقوم ،الذي يشير الى حرمان موظفي
املـسـتـشـفــى الـكـثـيــر م ــن ال ـح ـقــوق الـتــي

ّ
ي ـت ـمــتــع ب ـه ــا ب ـق ـيــة م ــوظ ـف ــي اإلدارات
العامة« .فــي مستشفى الحريري فقط
ُي َّ
حدد النسل» ،يقول عقوم ،في إشارة
منه الى أن املنح املدرسية التي يحصل
عليها املــوظــف مـحــددة بــولــديــن فقط.
م ــن هـ ـن ــا ،ك ـ ــان إصـ ـ ــرار امل ــوظـ ـف ــن فــي
اعتصامهم السابق على أن مطالبهم ال
تقتصر على تسديد رواتبهم املتأخرة
فقط ،بل تتعداها «إلــى تحسني املنح
املــدرسـيــة املـحــددة ب ــ 750الــف ليرة مع
تحديد عــدد االوالد باثنني» وغيرها
من املطالب.
املــوظ ـفــون نـقـلــوا ال ــى أب ــو فــاعــور عند
اجـتـمــاعـهــم بــه فــي االس ـب ــوع املــاضــي،
م ـطــال ـب ـهــم ال ـت ــي ت ــرك ــزت ع ـل ــى تـنـفـيــذ
أحـ ـ ــد االق ـ ـتـ ــراحـ ــن الـ ـت ــالـ ـي ــنّ :إم ـ ـ ــا ان
يـجــري ضــم املــوظـفــن الــى مــاك وزارة
ال ـص ـح ــة ،ب ـح ـيــث ي ـص ـب ـحــون تــابـعــن
ل ـت ـعــاون ـيــة مــوظ ـفــي الـ ــدولـ ــة ،وإم ـ ــا أن
ت ـجــري م ـســاوات ـهــم بـبـقـيــة املــؤسـســات
ال ـع ــام ــة ،ك ـمــوظ ـفــي مــؤس ـســة ك ـهــربــاء
لـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـكـ ــازي ـ ـنـ ــو وغـ ـي ــرهـ ـم ــا مــن
املؤسسات .بعض املوظفني ربط أزمته
ب ــأزم ــة مــوظ ـفــي «ال ـك ــازي ـن ــو» ،وأج ــرى
مـقــارنــة بــن إنـتــاجـيــة مــوظـفــي كــل من
املؤسستني ،وأبدى انزعاجه من طريقة
التعامل التمييزية التي جــرت مع كل
مــن األزم ـت ــن« .تـهــافــت جـمـيــع الـنــواب
لحل ازم ــة موظفي الـكــازيـنــو ،فيما لم
يخرج نائب واحد ليبدي حرصه على
ض ـ ــرورة إنـ ـق ــاذ هـ ــذا امل ــرف ــق الـصـحــي
واإلن ـ ـسـ ــانـ ــي» ،ي ـق ــول أحـ ــد امل ــوظ ـف ــن،
الفتا الى «التهميش الحاصل في ملف
املستشفى».
وك ـ ــان أبـ ــو ف ــاع ــور ق ــد وعـ ــد املــوظ ـفــن
بصرف رواتبهم خالل األيام املاضية،
اال أن املوظفني لم يحصلوا بعد على
هــذه ال ــروات ــب ،االم ــر ال ــذي دفعهم الى
ال ـت ـص ـع ـيــد وإغ ـ ــاق م ــدخ ــل الـ ـط ــوارئ
ال ـي ــوم اح ـت ـجــاجــا .وي ـب ــدي املــوظ ـفــون
تـ ـخ ــوفـ ـه ــم م ـ ــن «أن تـ ــأتـ ــي ال ـ ــروات ـ ــب
ن ــاق ـص ــة» ،الن ث ـمــة ت ـســري ـبــات ع ــن أن
املـبـلــغ ال ــذي جــرى تحويله مــن املالية
هو مليار و 100مليون ليرة ،علما أن
الرواتب تساوي مليارين و 100مليون.
تجدر اإلشــارة الى أن رواتــب املوظفني
أحيلت منذ شهر كــانــون الثاني على
وزارة املالية ،ولم ُيفهم سبب املماطلة
في صرفها ،فيما يرد مصدر مسؤول
في املستشفى السبب الى «التجاذبات
السياسية الـحــاصـلــة ،بــن أبــو فاعور
ووزير املالية علي حسن خليل».

تقرير

أموال الضرائب «ضائعة» في مرفأ بيروت
محمد وهبة
ف ــي تـشــريــن األول  2013ق ـ ّـدم الــوزيــر
ال ـســابــق فـ ــادي ع ـبــود اع ـتــراضــا أم ــام
ه ـي ـئــة ال ـت ـش ــري ــع واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات فــي
وزارة الـ ـع ــدل بـ ـش ــأن الـ ــرسـ ــوم ال ـتــي
ت ـفــرض ـهــا إدارة م ــرف ــأ بـ ـي ــروت عـلــى
البضائع الواردة أو الصادرة .خالصة
االعـتــراض أن الــرســوم مفروضة على
ّ
نوعية البضائع في املستوعبات ،ما
يعني أنها ضرائب غبر مباشرة ،وأن
لجنة إدارة واسـتـثـمــار مــرفــأ بـيــروت
«تمارس صالحيات سيادية بامتياز
ه ــي ح ـص ـرًا م ــن صــاح ـيــات ال ــدول ــة».
امل ـف ــارق ــة أن ال ــدول ــة ت ـف ــرض ضــرائــب
ملصلحة الخزينة العامة ،فيما لجنة
املرفأ ّ
تحصل مبالغ ضريبية تتصرف
ّ
فيها خارج إطار املوازنة العامة .مرت
األشهر ،واندلعت املواجهات في مرفأ
بـ ـي ــروت حـ ــول ردم الـ ـح ــوض ال ــراب ــع
بــأمــوال «سـيــاديــة» ،ولــم تصدر هيئة
التشريع رأيها في اعتراض عبود!
يعتقد عبود ُ أن مشكلة ردم الحوض
الرابع التي «أخــذت في اتجاه طائفي
ً
ومـ ـن ــاطـ ـق ــي وس ـ ـيـ ــاسـ ــي» هـ ــي أصـ ــا

أزمــة تعاطي الدولة مع مرفأ بيروت.
فالدولة نــأت بنفسها عن هــذا املرفق
ّ
استمر
ال ـعــام وتــركـتــه للجنة مــوقـتــة
وجــودهــا ألكـثــر مــن  20عــامــا .اللجنة
املـ ــوق ـ ـتـ ــة قـ ـ ـ ــررت ف ـ ــرض رسـ ـ ـ ــوم ع ـلــى
البضائع الواردة والصادرة من املرفأ
وتحصيل مـبــالــغ «سـيــاديــة الـطــابــع»
وإن ـف ــاق ـه ــا «ع ـل ــى هـ ــواهـ ــا» .وع ـنــدمــا
ان ـف ـجــرت قـ ّـصــة ردم ال ـح ــوض الــرابــع
«كـ ـ ــان واضـ ـح ــا أن مـ ـش ــروع تــوسـيــع
محطة الحاويات يهدف إلى تكريس
منطق تحصيل األمــوال وإنفاقه على
هوى اللجنة» .فمن املعروف أن املصدر
األكبر إليرادات املرفأ هو تلك املتصلة
بالرسوم التي تفرضها اللجنة على
الـبـضــائــع الـ ـ ــواردة ف ــي املـسـتــوعـبــات،
وه ــذه املـبــالــغ استعملت فــي «الكثير
م ــن ال ـت ـلــزي ـمــات ال ـت ــي أجــرت ـهــا لجنة
املرفأ من دون مناقصات ،وآخرها كان
تلزيم ردم الحوض الرابع بالتراضي
وبمبلغ  130مليون دوالر».
ي ـ ـث ـ ـيـ ــر ه ـ ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـه ـ ــد ن ـ ـ ــوع ـ ـ ــن م ــن
ال ـت ـســاؤالت :األول قــانــونــي ،ويتعلق
ب ـمــدى صــاحـيــة لـجـنــة مــرفــأ بـيــروت
ل ـف ــرض ض ــرائ ــب سـ ـي ــادي ــة ،وال ـث ــان ــي

ّ
بحصة الــدولــة من
هو مالي ويتعلق
املبالغ املحصلة.
قانونيًا ،يشير عبود في طلبه «النائم»
ل ــدى هـيـئــة الـتـشــريــع واالس ـت ـش ــارات،
إلى االختالف بني البدل الواجب دفعه
في املرفق العام ذي الطابع التجاري
والصناعي مقابل اإلفادة من الخدمة
العامة ،وبني الضريبة التي تفرضها
ال ـ ــدول ـ ــة جـ ـبـ ـرًا وبـ ـ ـص ـ ــورة ذات ـ ـيـ ــة مــن
دون أن ي ـع ــود ال ـن ـفــع الـ ـخ ــاص عـلــى

ارتفعت اإليرادات إلى أكثر من
 250مليون دوالر ،فهل يجب أن
تبقى المعادلة الحالية قائمة؟
دافعها ،بل تكون في سبيل متطلبات
الـ ـتـ ـض ــام ــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وت ـح ـق ـي ــق
السياسة املالية للدولة.
وب ـمــا أن تـعــريـفــات لـجـنــة املــرفــأ على
البضائع ال ــواردة أو ال ـصــادرة ضمن
مستوعبات تتوقف على نوعية هذه
البضائع وليس على حجم العمليات
امل ــادي ــة (ت ـفــريــغ ،ش ـحــن ،ن ـق ــل )...التي

ت ـس ـتــوج ـب ـهــا مـ ــن أجـ ـ ــل اس ـت ـي ــراده ــا
واملـقّــدمــة للمنتفع ،فــإن فــرض الرسم
يصنف عمليًا في إطار «ضريبة غير
مباشرة كالرسوم الجمركية ما دامت
تـفــرض بـمـعــزل عــن الـخــدمــات امل ــؤداة
م ــن قـبــل إدارة امل ــرف ــأ ،وبــال ـتــالــي فــإن
هذا الرسم يجعل لجنة املرفأ تمارس
ص ــاح ـي ــة سـ ـي ــادي ــة ب ــام ـت ـي ــاز ـ ـ ـ ـ ـ هــي
حصرًا مــن صالحية الــدولــة ـ ـ بفرض
ض ـ ــرائ ـ ــب مل ـص ـل ـح ـت ـه ــا ،ال ـ ـتـ ــي ت ـع ــود
عــائــداتـهــا لحسابها وتـتـصــرف فيها
خ ــارج إط ــار امل ــوازن ــة الـعــامــة بخالف
قاعدة شمولية املوازنة».
ماليًا ،إن املعادلة التي أقـ ّـرت منذ 25
عــامــا لـتــوزيــع إي ـ ــرادات املــرفــأ بنسبة
 %75إلدارة املرفأ و %25للدولة كانت
تـسـتـنــد إل ــى ضـ ــرورة االس ـت ـث ـمــار في
املــرفــأ فــي ظــل ضـعــف اإليـ ـ ــرادات ،لكن
ال ـي ــوم «ارت ـف ـعــت اإلي ـ ـ ــرادات إل ــى أكـثــر
مــن  250مليون دوالر ،فهل يجب أن
تـبـقــى امل ـع ــادل ــة ال ـحــال ـيــة قــائ ـمــة؟ في
رأي ـ ـ ــي ،ي ـج ــب إع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ف ــي ه ــذه
املـعــادلــة بـصــورة دوري ــة ،وخصوصًا
أن مشروع التوسعة ال لزوم له سوى
صرف األموال».

