 10مجتمع واقتصاد

األربعاء  12شباط  2014العدد 2220

تحقيق

في الهرمل :المستشفيات
بـ «االسم» فقط
نقص فادح في األطباء والممرضين والتجهيزات
التفجيران اإلرهابيان في
الهرمل ،أعادا التذكير بضعف القطاع
االستشفائي في هذه املنطقة؛ إذ
فيها ثالثة مستشفيات ،أحدها
حكومي واثنان ّ
خاصان .وعلى الرغم من
ذلك ،اضطر املسعفون إلى نقل عدد
من املصابني إلى مستشفيات خارج
الهرمل .أسباب هذا الضعف كثيرة،
في مقدمها سياسة اإلهمال التي
تنتهجها الدولة والنقص الفادح في
الكادر البشري والتجهيزات والقدرات
االستيعابية
رامح حمية
ت� �ع ��رض ��ت ال � �ه ��رم ��ل ف � ��ي غ � �ض� ��ون أق ��ل
م ��ن أس �ب��وع�ين ل�ه�ج��وم�ين ان�ت�ح��اري�ين
ب � �س � �ي� ��ارت �ي�ن م� �ف� �خ� �خ� �ت�ي�ن .س � �ق� ��ط ف��ي
التفجير األول ،ال��ذي استهدف ساحة
السرايا الحكومية ،ثالثة شهداء ونحو
 43ج��ري �ح��ًا ،وس �ق��ط ف��ي ال �ث��ان��ي ال��ذي
وق ��ع ف��ي م�ح�ط��ة األي �ت ��ام ل�ل�م�ح��روق��ات
ش �ه �ي��دان و 28ج��ري �ح��ًا .ال �ش �ه��داء في
ك�لا التفجيرين ن�ق�ل��وا إل��ى مستشفى
الهرمل الحكومي ،فيما نقل الجرحى
إل� ��ى م�س�ت�ش�ف�ي��ي ال �ع��اص��ي وال �ب �ت��ول،
ح �ي ��ث ت �ل �ق��ى ال �ب �ع ��ض م �ن �ه��م ال �ع�ل�اج
سريعًا ،نظرًا إل��ى جروحهم الطفيفة،
فيما نقل البعض اآلخ��ر ،ممن وصفت
ح��ال�ت�ه��م ب��ال �خ �ط��رة ،إل ��ى مستشفيات
أخ � ��رى ف ��ي ب �ع �ل �ب��ك وال� �ب� �ق ��اع األوس� ��ط
وب�ي��روت .لكن ،مل��اذا نقل الجرحى إلى

م �س �ت �ش �ف �ي��ات خ � ��ارج ق �ض ��اء ال �ه��رم��ل؟
ه ��ذا ال ��واق ��ع ي �ف��رض أس �ئ �ل��ة ع ��ن واق ��ع
مؤسسات االستشفاء في هذه املنطقة.
فهناك ثالثة مستشفيات ،اثنان منها
خ��اص��ان ،ف�ه��ل ه��ي ع��اج��زة ع��ن تقديم
خ ��دم ��ات اس �ت �ش �ف��ائ �ي��ة ك��اف �ي��ة ،وم� ��اذا
يحصل ع��ادة ل��ذوي ال�ح��االت املرضية
الحرجة والخطرة.
الواقع االستشفائي ال يبدو مستغربًا
ل � ��دى ع � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن ال� �ه ��رم� �ل� �ي�ي�ن ،ال
ي ��رون ف��ي مستشفيات ال�ه��رم��ل س��وى
«م� �س� �ت ��وص� �ف ��ات م� �ي ��دان� �ي ��ة ت �ح �ك �م �ه��ا
امل �ح �س��وب �ي��ات» ،ك�م��ا ي �ق��ول أح �م��د اب��ن
ال� �ه ��رم ��ل .ي �ت �ح �ف��ظ ال �ج �م �ي��ع ع� ��ن ذك ��ر
أس �م��ائ �ه��م «ح �ت��ى م ��ا ن �ج �ي��ب م�ش��اك��ل
ل�ح��ال�ن��ا» ،ه�ك��ذا ت�ق��ول «أم ع�ل��ي» ،التي
تؤكد أن «ضعف الثقة» بمستشفيات
ال �ه��رم��ل «ل �ي��س ان �ت �ق��اص��ًا م �ن �ه��ا ،لكن
مردها إلى «عدم توافر القدرة لدى تلك
املستشفيات ملعالجة س��ائ��ر ال�ح��االت
املرضية الصعبة» ،تقول.
في املقابل ،ثمة من يرى أن املستشفيات
ف��ي ال �ه��رم��ل ّأدت خ��دم��ات م�ه�م��ة ّإب ��ان
ال �ت �ف �ج �ي��ري��ن ،م ��ن «م �ن �ط��ق ال � �ط ��وارئ
وال� � � � �ك � � � ��وارث» .ول � �ف� ��ت أح � � ��د م �خ��ات �ي��ر
الهرمل إلى أن إرسال الحاالت الطارئة
واملستعصية إلى خارج الهرمل فسحًا
ف��ي امل �ج��ال أم� ��ام إم �ك��ان �ي��ة ت��زاي��د ع��دد
اإلص ��اب� ��ات« ،ك� ��ان أم � �رًا ال ب��د م �ن��ه في
ظل وجود عدد غرف عمليات محدود
(غرفتان في كل من مستشفى العاصي
وال� � �ب� � �ت � ��ول) ،وح � �ت ��ى ن � � ��درة ف� ��ي غ ��رف
العناية ال�لائ�ق��ة ،ودون أن ننسى عدم
وجود بنك دم في كل الهرمل واالعتماد
على املتبرعني فقط» بحسب ما يقول.
ه �ن��اك ع �ن��د ح� ��دود ال��وط��ن ف��ي أق�ص��ى
البقاع الشمالي حيث تنأى جغرافيا
ال�ه��رم��ل وق��راه��ا ع��ن ب�ق�ي��ة ق��رى قضاء

ال يوجد في
مستشفيات
الهرمل
مختصون
بمعالجة
الحروق وجراحة
األعصاب
والعيون
(األخبار)
بعلبك ،وكذلك تنأى ال��دول��ة بإداراتها
ع � ��ن االه � �ت � �م� ��ام ب � �ش � ��ؤون م��واط �ن �ي �ه��ا
وم ��رض ��اه ��م ،ت �ت �م��وض��ع امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
ال� �ث�ل�اث ��ة ،ال� �ت ��ي «ت �ف �ت �ق��ر إل � ��ى أغ �ل �ب �ي��ة
امل� � �ق � ��وم � ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة وال� �ت� �م ��ري� �ض� �ي ��ة
االستشفائية ،س��واء البشرية منها أو
التقنية ،ال�ت��ي إن ت��واف��رت فمن املمكن
أن ت � �ك� � ّ�رس ث �ق��ة أب � �ن� ��اء امل �ن �ط �ق��ة ب �ه��ا،
وتدفعهم إلى التخلي عن االنتقال إلى
مستشفيات بعلبك والبقاع األوسط»،
ب �ح �س��ب م ��ا ي �ش �ي��ر ال ��دك �ت ��ور س�ي�م��ون
ن ��اص ��ر ال ��دي ��ن ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» .ال�ب�ع��ض
«ي �ظ �ل��م» م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ه ��رم ��ل ،ال�ت��ي
«ت�ف�ت�ق��ر إل ��ى األط �ب��اء االخ�ت�ص��اص�ي�ين
بمعالجة الحروق ،وجراحة األعصاب
وال � �ع � �ي� ��ون» ،ك��اش �ف��ًا أن م�س�ت�ش�ف�ي��ات
ال�ه��رم��ل «ال ي��وج��د فيها س��وى طبيب
ق� �ل ��ب واح � � � ��د ،وط �ب �ي �ب ��ة أش � �ع ��ة وآخ� ��ر
ل�ل�ت�خ��دي��ر (ب �ن��ج) ،ف�ي�م��ا ال�س�ب��ب يكمن

في عدم قبول أطباء من خارج الهرمل
ال �ق��دوم إل�ي�ه��ا رغ��م ال�ت�ق��دي�م��ات املالية
اإلضافية».
املستشفى الحكومي في الهرمل افتتح
ف ��ي ن �ه��اي��ة ع� ��ام  ،2006ل �ك �ن��ه ال ي ��زال
ح �ت��ى ال �ي��وم ي�خ�ل��و م��ن ق �س��م للعناية
الفائقة ،وي� َّ
�رج��ح بحسب ناصر الدين
أن «يفتتح بعد شهرين تقريبًا» ،بعد
أن دعم وزير الصحة علي حسن خليل
امل �س �ت �ش �ف��ى م �ن��ذ أش �ه��ر ب��ال�ت�ق��دي�م��ات
ال�ل�ازم��ة الف �ت �ت��اح ق�س��م ال�ع�ن��اي��ة .وإل��ى
ذل� � � ��ك امل � � ��وع � � ��د ،ال ي� � � � ��زال امل �س �ت �ش �ف��ى
الحكومي بانتظار أن «ي�ف��رج مجلس
اإلنماء واإلعمار عن السكانر املوعود،
ال��ذي ن��ال املستشفى املوافقة عليه من
أي ��ام وزي ��ر ال�ص�ح��ة م�ح�م��د خليفة في
ع��ام  ،»2008لكن ال��وع��ود تلتها وع��ود
لتبقى ال��ذري �ع��ة واح� ��دة« :ع ��دم وج��ود
تمويل» ،في حني أن آخ��ر ال��ردود على

ال�ط�ل�ب��ات امل�ت�ك��ررة م��ن املستشفى «أن
ال حكومة وال اعتمادات مالية» يقول
ناصر الدين.
ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال �ه��رم��ل ال �ح �ك��وم��ي 70
س� ��ري � �رًا 40 ،م �ن �ه��ا ي �ش �غ �ل �ه��ا م��رض��ى،
ف ��ي أق� �س ��ام ج ��راح �ي ��ة م �ن �ه��ا ل�لأط �ف��ال
ول�لأم��راض االنسائية وال�ع�ي��ون ،وفي
قسم غسل الكلى ال��ذي افتتح ف��ي عام
 2010والذي يتلقى فيه العالج نحو 17
مريضًا من أصل  25في الهرمل.
ف��ي ت�ف�ج�ي��ري ال �ه��رم��ل األول وال �ث��ان��ي
أص � �ي� ��ب ن� �ح ��و  70ش �خ �ص ��ًا ب� �ج ��روح
متفاوتة ،نقل منهم خارج مستشفيات
الهرمل تسع حاالت مستعصية ( 4في
التفجير األول ،و 5في الثاني) ،جميعهم
بحاجة إلى جراحة أعصاب وشرايني
وم �ع��ال �ج��ة ح� ��روق ب�ل�ي�غ��ة ،ب�ح�س��ب ما
ي��وض��ح ال��دك �ت��ور ع�ل��ي ش��اه�ي�ن ،م��دي��ر
مستشفى البتول في الهرمل .ال ينكر
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تنظيف مقارّ حكومية :تلزيمات بقيمة  1.26مليار ليرة
ال تختلف تلزيمات اإلدارات
بعضها عن بعض ،سواء
العامة ً
كانت أشغاال عامة أو تنظيفات
سواها .مناقصات
أو تجهيزات أو ّ
التنظيفات ّالتي لزمت خالل الشهرين
عينة ّ
املاضيني تمثل ّ
عما يحصل
بني إدارة الدولة واملتعهدين .غالبًا
ما يكون النمط واحدًا؛ ّ
يتقدم عدد
من الشركات للتنافس على تلزيمات
مماثلة لدى إدارة واحدة ،ثم سرعان ما
يتبني أنها تقاسمت هذه التلزيمات
بصورة غير مباشرة .ألم يحن الوقت
لتفعيل إدارة املناقصات؟

محمد وهبة
خ�ل�ال ال�ش�ه��ري��ن امل��اض�ي�ين أج ��رى ع��دد
م� ��ن اإلدارات ال ��رس� �م� �ي ��ة م �ن��اق �ص��ات
تلزيم أع�م��ال التنظيفات .بلغت قيمة
ال �ت �ل��زي �م��ات  1.26م �ل �ي��ار ل �ي��رة ،لنحو
 59م�ق� ّ�رًا رسميًا ،على النحو اآلت ��ي9 :
سرايات في محافظة لبنان الشمالي،
 9م �ب��ان ت��اب �ع��ة ل� � ��وزارة امل � ��ال 3 ،م�ب��ان
تابعة ل ��وزارة ال��زراع��ة 6 ،م�ب��ان تابعة
ل� � ��وزارة ال �ع ��دل و 32م �ق� ّ�ر م�ح�ك�م��ة في
م �خ �ت �ل��ف امل� �ن ��اط ��ق .ه � ��ذه امل �ن��اق �ص��ات
ع �ب��ارة ع��ن ع� ّ�ي�ن��ة ع��ن ت�ل��زي�م��ات أع�م��ال
ال �ت �ن �ظ �ي��ف ال � �ت ��ي ت �ج��ري �ه��ا اإلدارات
العامة .بعضها يكشف عن وجود نوع
من االتفاقات املضمرة بني العارضني
ال��ذي��ن ي�ت�ق��اس�م��ون األع �م��ال ويتفقون
ّ
ع� �ل ��ى األس� � �ع � ��ار ل �ي �ح �ص��ل ك� � ��ل م �ن �ه��م
ّ
ع�ل��ى ح� ّ�ص��ة م��ن ال�ك�ع�ك��ة ،وق��ل��ة بينها
تكشف عن منافسة بني الشركات .في
املحصلة تبلغ الكلفة الوسطية ألعمال
التنظيفات في كل ّ
مقر نحو  21مليون
ليرة سنويًا ،وقد يبدو املبلغ غير ذي
ق�ي�م��ة ،إال أن م�ع��رف��ة ح�ص��ة ك��ل ش��رك��ة
من مجمل التلزيمات ،والتنبه ال��ى أن
مصطلح «مقر» أو «مبنى» أو «سرايا»
أو «م �ح �ك �م ��ة» ال ي �ع �ن��ي ف� ��ي غ��ال �ب �ي��ة

الحاالت سوى ثالث غرف أو أربع فقط
ال غير ،وال يحتاج تنظيفها إل��ى اكثر
من ساعة عمل أو ساعتني يوميًا.
ف��ي  20ك��ان��ون األول  2013ت �ق� ّ�دم��ت 5
ش ��رك ��ات إل ��ى م �ن��اق �ص��ة ت �ل��زي��م أع �م��ال
ال �ت �ن �ظ �ي �ف��ات ف� ��ي س � ��راي � ��ات م �ح��اف �ظ��ة
ج�ب��ل ل�ب�ن��ان ال�ش�م��ال��ي .ه��ي ع �ب��ارة عن
تسعة مباني :سرايا طرابلس ،سرايا
حلبا ،س��راي��ا ب�ش� ّ�ري ،س��راي��ا البترون،
س��راي��ا أم �ي ��ون ،س��راي��ا زغ ��رت ��ا ،س��راي��ا
املنية ــ الضنية ،سرايا سير الضنية،
سرايا إهدن .الالفت في هذه املناقصة
أن ال�ش��رك��ات ال�خ�م��س ال�ع��ارض��ة نالت
نصيبها من هذه املناقصات .لم يخرج

تم تفريغ إدارة
المناقصات من
المختصين في دراسة
المناقصات والعقود

أي خ��اس��ر ب�ي�ن�ه��ا .ك��ان ل�ش��رك��ة «ب��رك��و
ل �ل �ت �ن �ظ �ي �ف��ات ال� �ع ��ام ��ة» ح � ّ�ص ��ة األس ��د
وحصلت على ال�ت��زام مباني طرابلس
وح �ل �ب��ا وامل �ن �ي��ة وإه� � ��دن ب�ق�ي�م��ة 26.3
مليون ل�ي��رة .أم��ا ش��رك��ة «يونيفرسال
دري��م للخدمات والصيانة» فحصدت
تلزيمات مباني سير الضنية وزغرتا
بقيمة  8.8ماليني ليرة .كذلك حصلت
ش ��رك ��ة «ن ��اس� �ي ��ون ��ال س ��رف �ي ��س» ع�ل��ى
ت�ن�ظ�ي�ف��ات م�ب�ن��ى ال �ب �ت��رون بقيمة 4.7
م �ل�اي �ي�ن ل � �ي� ��رة و«ال � �ش � ��رك � ��ة ال� �ج ��دي ��دة
ل �ل �ت �ج��ارة وال �ت �ع �ه��دات ( )NTCCعلى
ت �ن �ظ �ي �ف��ات م �ب �ن��ى أم� �ي ��ون ب �ق �ي �م��ة 4.6
م�لاي�ين ل �ي��رة ،وش��رك��ة « »A to Zعلى
تنظيفات مبنى حلبا وب�ش��ري بقيمة
 4.48ماليني ليرة.
ّ
وف� ��ي  23ك ��ان ��ون األول  ،2013ف��ض��ت
إدارة املناقصات عروض أسعار تلزيم
تنظيفات ملباني وزارة امل��ال التسعة.
م �ج �م��وع ق �ي �م��ة ه� ��ذه ال �ت �ل��زي �م��ات بلغ
 1.061مليار ليرة .كذلك ّ
تقدمت خمس
شركات إلى املشاركة في عملية التلزيم
وربحت جميعها« .يونيفرسال دريم»
ح �ص �ل��ت وح� ��ده� ��ا ع �ل ��ى ت �ن �ظ �ي �ف��ات 4
م �ب��ان بقيمة  501.6م�ل�ي��ون ل �ي��رة .أم��ا
«امل ��ؤس � �س ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ل �ت �ن �ظ �ي �ف��ات
ال �ع��ام��ة» ف �ق��د ح�ص�ل��ت ع �ل��ى املصلحة

املالية في الشمال واملصلحة املالية في
ال�ج�ن��وب بقيمة إجمالية تبلغ 191.4
م�ل�ي��ون ل �ي��رة .وح�ص�ل��ت «ب��رك��و» على
تنظيفات مبنى الواردات بقيمة 141.6
م �ل �ي��ون ل� �ي ��رة ،و«س �ي��رف �ي��س م��اس �ت��ر»
على تنظيفات املديرية العامة للمالية
بقيمة  125.4م�ل�ي��ون ل �ي��رة»A to Z« .
بدورها حصلت على التزام تنظيفات
مبنى تابع لـ TVAبقيمة  101.3مليون
ليرة.
ّ
ومقارها
تلزيمات مباني وزارة العدل
في مطلع كانون الثاني  2014لم تكن
م�خ�ت�ل�ف��ة أي �ض��ًا .ف�ق��د ت�ق��اس�م�ت�ه��ا ست
شركات أيضًا كانت قد ّ
تقدمت وحدها
إلى املناقصات .مجمل قيمة تلزيمات
وزارة العدل تبلغ  141.4مليون ليرة.
«فغالي للتعهدات والتجارة» وحدها
ف ��ازت ب��أع �م��ال ت�ن�ظ�ي�ف��ات ل�س�ت��ة م�ب��ان
ت��اب �ع��ة ل � ��وزارة ال �ع��دل ب�ق�ي�م��ة 63.404
م� �ل� �ي ��ون ل � �ي� ��رة ،وب� ��أع � �م� ��ال ت �ن �ظ �ي �ف��ات
لعشرة ّ
مقار محاكم في املناطق بقيمة
إجمالية تبلغ  15مليون ل�ي��رة .كذلك،
ح�ص�ل��ت ش��رك��ة « »NTCCع�ل��ى ال �ت��زام
ّ
مقار محاكم بقيمة
تنظيفات لخمسة
 17.26م�ل�ي��ون ل �ي��رة .وح�ص�ل��ت شركة
«ن��اس�ي��ون��ال سرفيس» على التزامات
م�ق� ّ�ار  5محاكم بقيمة  14.575مليون

