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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
قضية يبدو أن مستشفى «المعونات» بات يتقن ُ
التهرب من
ويصر على
المماطلة في قضية إيلال طنوس،
طبية ّ
التسبب ببتر أطراف الطفلة األربعة ،المثبتة بثالثة تقارير ّ
ّ
قدمت إلى القضاء .وهو ،بعد
مسؤوليته في
ّ
ّ
ّ
ّ
صدور قرار قاضي التحقيق في بيروت برد الدفوع الشكلية التي قدمها باعتبارها غير قانونية ،يمعن في هدر
الوقت وإحقاق العدالة عبر استئناف القرار هربًا من التحقيق

ّ
القضاء ينتصر إليلال طنوس دفوع المستشفيات غير
فيفيان عقيقي
ّ
رد قاضي التحقيق في بيروت جورج
ّ
رزق ،أول من أمــس ،الــدفــوع الشكلية
املقدمة من ّ
ّ
ّ
الرهبانية
املدعى عليهما
ّ
ّ
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ــة امل ـ ـ ــارون ـ ـ ــي ـ ـ ــة ،ص ــاح ـب ــة
مستشفى "املعونات" ،و"أوتيل ديو"،
في الدعوى الرقم  2015/777املقامة
ضـ ّـده ـمــا ب ــ"ج ـنــايــة وج ـن ـحــة اإليـ ــذاء
وبـتــر أط ــراف الطفلة إيـلــا طـنــوس"،
وعـ ـ ـ ـ ّـن  27أي ـ ـلـ ــول ال ـ ـج ـ ــاري م ــوعـ ـدًا
لجلسة تحقيق مــع امل ـ ّـدع ــى عليهم،
ع ـل ــى أن ُي ـ ـحـ ــال املـ ـل ــف ب ـع ــده ــا إل ــى
الـنـيــابــة الـعـ ّ
ـامــة اإلسـتـئـنــافـ ّـيــة إلب ــداء
الــرأي فيه ،قبل صــدور الـقــرار الظني
وبدء املحاكمة.
ّ
الطبيعية ،ال تستغرق
فــي الـحــاالت
هـ ــذه اآللـ ـي ــة أك ـث ــر م ــن ش ـهــريــن على
أب ـعــد تـقــديــر ،لـكــن سـيــاســة التمييع
ّ
املستشفيات ،ستطيل
التي تتبعها
أمــد ال ـنــزاع .فبعد أقــل مــن  24ساعة
على صدور القرار ،سارع مستشفى
"املـعــونــات" إلــى استئنافه ،هربًا من
التحقيق معه فــي جلسة  27أيـلــول،

ّ
مؤجلة إلى
ما ُيبقي العدالة لـ"إيلال"
أجـ ــل غ ـيــر م ـس ـ ّـم ــى .ف ــي وقـ ــت امـتـنــع
فـيــه "أوت ـيــل دي ــو" عــن ذل ــك ،وسبقته
الجامعة األمـيــركـ ّـيــة فــي الـتـنــازل عن
ّ
ّ
الشكلية".
حقها في تقديم "الدفوع
ّ
ورأى القاضي في قراره أن املذكرتني
غ ـ ـيـ ــر قـ ــانـ ــون ـ ـي ـ ـتـ ــن مـ ـ ــا ي ـس ـت ــوج ــب
ً
ّ
رده ـمــا شـكــا ومـضـمــونــا ،ومتابعة
التحقيقات من حيث توقفت ،إذ أتت
هــذه الــدفــوع وكــأن املستشفيني غير
ّ
معنيني بما ورد في تقريري لجنتي
شرف بوشرف وأمني قزي الطبيتني
ّ
ّ
(مكلفتني من القضاء) ،اللتني تؤكدان
ّ
تقاسم مسؤوليات األخطاء الطبية
واإله ـمــال بــن املستشفيات الثالثة،
ح ـيــث تـ ّكـمــن م ـســؤولـ ّـيــة "امل ـع ــون ــات"
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــر ف ـ ـ ــي تـ ـشـ ـخـ ـي ــص ح ــال ــة
الطفلة ،وفــي معالجتها باملضادات
ّ
الحيوية وفي تقديم عالج "الصدمة
ّ
ّ
اإلنـتــانــيــة" ،ومسؤولية "أوتـيــل ديــو"
فـ ــي عـ ـ ــدم ف ـح ـص ـه ــا ملـ ـع ــرف ــة مـ ــا إذا
ك ــان ــت فـ ــي وضـ ـ ــع ي ـس ـم ــح ب ـن ـق ـل ـهــا،
ّ
ّ
األميركية" في
ومسؤولية "الجامعة
ّ
االس ـت ـخــدام ا ّمل ـفــرط لـلـعــاج املضيق
ّ
تحسن
لألوعية وتأخر إيقافه ،برغم
ّ
الطفلة سريريًا وبيولوجيًا ،ما أخر
تشخيص الـغــرغــريـنــا ومعالجتها،
ّ
وأدى إلى بتر أطرافها.

مماطلة المعونات

ّ
ّ
لعملية
تستعد
إيلال
جديدة
تتزامن جلسة التحقيق في  27أيلول
املقبل مع استعداد الطفلة إيلال ّ
طنوس،
الـتــي ُحــرمــت أطــراف ـهــا األرب ـعــة نتيجة
اإلهّـ ـم ــال واألخ ـ ـطـ ــاء ال ـط ـبـ ّـيــة املــرتـكـبــة
بحقها في كل من مستشفى املعونات
وأوتـ ـيـ ــل ديـ ــو وال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة،
لـعـمـلـ ّـيــة تــرك ـيــب أطـ ـ ــراف اصـطـنــاعـ ّـيــة
ُ
س ـف ـل ـ ّـي ــة جـ ــديـ ــدةّ ،ع ـل ــى أن تـسـتـتـبــع
بجلسات عالج مكثفة في املستشفى
واملــركــز التأهيلي واملـنــزل ملساعدتها
عـلــى امل ـشــي فــي غ ـضــون سـتــة أشهر
ّ
كحد أقصى.

ّ
الشكلية"
طلب "املعونات" في "دفوعه
ّ
ّ
املقدمة في  2016/6/27قبول املذكرة
ً
ّ
شـكــا ،ورد الــدعــوى وع ــدم سماعها
لعدم اختصاص القضاء الجزائي في
ب ـيــروت ،وب ـطــان الــدعــوى الـجــزائـ ّـيــة
ّ
املقدمة خالفًا لألصول لعدم اقترانها
ّ
بأي ادعاء من النيابة العامة ،ولعدم
ّ
الرهبانية.
بيان اإلسناد املنسوب إلى
وحصر "املعونات" عالقته بالقضية
ّ
زمنية ال تتجاوز خمسًا
ضمن فترة
وثــاثــن ســاعــة أمضتها الطفلة في
ّ
امل ـس ـت ـش ـفــى ،ورك ـ ـ ــزت ع ـلــى الـنـتـيـجــة
(ب ـتــر األط ـ ــراف ف ــي مستشفى آخ ــر)،
م ـت ـغــاض ـيــا ع ــن األس ـ ـبـ ــاب (اإلهـ ـم ــال
ّ
الطبية الحاصلة عندها).
واألخطاء
ّ
ورم ـ ــى م ـس ــؤول ــي ــة مـعــالـجـتـهــا على
الطبيب عصام معلوف ،منكرًا وجود
أي ت ـق ـص ـي ــر أو إه ـ ـمـ ــال مـ ــن ج ــان ــب
الـجـســم الـتـمــريـضــي وال ـط ـبــي فيها،
قبل أن يبدي امتعاضه من العبارات
ال ـ ــواردة ف ــي ال ـش ـكــوى ال ـتــي ّ
وصـفــت
مــا ج ــرى مــع الطفلة بــامل ـجــزرة ،ومــن
نتيجة الـتـقــريــر الـطـبــي ال ـصــادر عن
ل ـج ـنــة قـ ــزي (رئـ ـي ــس ق ـســم الـ ـط ــوارئ
ّ
األميركية ،الذي انفصل
في الجامعة
ّ
عـ ــن ل ـج ـن ــة بـ ــوشـ ــرف وقـ ـ ـ ــدم ت ـق ــري ـرًا

ّ
ّ
الطبية
معنيين بما ورد في التقارير
أتت الدفوع وكأن المستشفيين غير

ً
مستقال ملا وصفها بمحاوالت إبعاد
ّ
املسؤولية عن املعونات وأوتيل ديو
ّ
ورميها على الجامعة األميركية).
ّأمــا في تعليل الـقــرار ،فقد أشــار رزق
إل ــى أن "ال ــدف ــع ال ـحــاضــر ي ـخــرج عن
ّ
الشكلية ،كمثل انزعاج
مفهوم الدفوع
ُ
املستشفى من العبارات املستخدمة
ّ
الطبية
وتعليقه على تعيني اللجنة
ً
ّ
املردودين شكال" .مضيفًا إن "ما يدلي
ب ــه بـكــونــه غـيــر م ـس ــؤول ألن املــدعــى
عليه األســاســي هــو الــدكـتــور عصام
معلوف ،وهو ليس موظفًا لديه لكي
تـجــري مالحقته ،ال ي ــؤدي إلــى وقف
سير الدعوى وال يحول دون سماعه،
وهو مــردود لعدم قانونيته" .ليشير
نهاية إلى أن "ادعاء عدم وجود رابطة
ّ
ّ
عملية بتر أطراف الطفلة
سببية بني

مع أي فعل مزعوم ينسب إليه إو إلى
أح ــد الـعــامـلــن لــديــه ،يقتضي إج ــراء
تـحـقـيــق ملـعــرفــة ظ ــروف الـ ـن ــزاع ،قبل
ّ
املسؤولية املترتبة عليه،
النظر فــي
ما يجعل اإلدالء بهذا السبب حاليًا

إستأنف مستشفى
«المعونات» القرار هربًا
من التحقيق في
جلسة  27أيلول

ّ
الشكلية قانونًا،
خارجًا عن الــدفــوع
ردهّ ،
ويقتضي ّ
ورد املــذكــرة بكاملها
لعدم قانونيتها".

أوتيل ديو ّ
يتهرب

ال تـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف خـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة "الـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ــوع
الشكلية" ّ
ّ
املقدمة من "أوتـيــل ديــو" في
ّ
 ،2016/6/30عــمــا أورده املستشفى
األول ،إذ ط ـل ــب ّ
رد ال ـ ــدع ـ ــوى ل ـكــون
فـعــل امل ـ ّـدع ــى ب ـ ّـه (االم ـت ـن ــاع ع ــن إغــاثــة
مــريــض) ال يمثل جــرمــا معاقبًا عليه
ّ
املادية
في القانون ،النتفاء العناصر
وامل ـع ـنـ ّ
ـويــة ع ـنــه ،فـهــي رأت أن الجهة
املـ ّـدعـيــة ك ــان تعلم ع ــدم وج ــود أمــاكــن
لديها الستقبال الطفلة .علمًا أن عدم
إغاثتها في غرفة الطوارئ التي مكثت
فـيـهــا ل ـســاعــات (س ـن ـدًا إل ــى الـتـقــاريــر

تقرير

تأجيل العام الدراسي ارتباك تقني أم زيادة نفوذ؟
فاتن الحاج
فاجأ وزيــر التربية الياس بو صعب
م ـع ـظ ــم أعـ ـ ـض ـ ــاء اإلدارة الـ ـت ــرب ــوي ــة
ب ـتــأج ـيــل ب ــداي ــة الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي في
املـ ــدارس وال ـثــانــويــات الــرسـمـيــة .هنا
فـ ــي وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ،لـ ــم يـ ـع ــد ك ـب ــار
املوظفني يعرفون من أين تنبع قرارات
وزي ــره ــم ومـ ــن يـنـصـحــه ب ـه ــا .تهبط
هذه القرارات على املؤثرين في القرار
ال ـت ــرب ــوي ت ـمــامــا ك ـمــا ع ـم ــوم ال ـن ــاس،
فــا قيمة القتراحاتهم وتوصياتهم.
يبدو مريبًا أن ُي ّ
قر هؤالء بأنهم «متل

ّ
األطرش بالزفة وأن هناك ضغط كبير
ومــا عم منسترجي نحكي» ،ما يعزز
انطباعًا يترسخ عــن تهميش اإلدارة
التربوية الفعلية ملصلحة إدارة رديفة
مكونة من الحلقة الضيقة لفريق عمل
الوزير.
أمـ ـ ــس ،ل ــم ي ـك ــن ف ــي حـ ـ ــوزة املــوظ ـفــن
اإلداري ـ ـ ـ ــن أج ــوب ــة ك ـث ـيــرة ملــراج ـعــات
امل ــواطـ ـن ــن وأسـ ـئـ ـل ــة ال ـت ــرب ــوي ــن عــن
األس ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي تـقــف وراء
ّ
التخبط الذي يسود املشهد
القرار .هل
الـتــربــوي ال ـيــوم هــو مـجــرد ارتـبــاكــات
إدارية روتينية سببها عدم التحضير

املسبق والكافي النطالقة عام دراسي
ّ
سليم ،أم أن األم ــر يتعلق بحسابات
سـيــاسـيــة وطــائـفـيــة وتنفيعية باتت
تحكم الــدراســات التي تجريها وزارة
التربية لتقدير الحاجات إلى أساتذة
في مالكاتها؟ تشير معلومات إلى أن
توزيع األساتذة على الثانويات أظهر
ً
أن ه ـن ــاك خ ـل ــا ف ــي أع ـ ــداد املـقـبــولــن
هــذا العام في مباراة مجلس الخدمة
املدنية (إدخــال  2169أستاذًا جديدًا)،
أي إن هـنــاك فــائـضــا عــن الـحــاجــة في
بعض املــواد ونقصًا في مــواد أخــرى.
وما جعل املسألة أكثر تعقيدًا إصرار

بعض املديرين املحميني على التمسك
ب ـب ـع ــض امل ـت ـع ــاق ــدي ــن ال ــراسـ ـب ــن فــي
امل ـبــاراة مــن جـهــة ،وإع ـطــاء بــو صعب
تــوج ـي ـهــاتــه بــال ـس ـمــاح لـلـمـتـعــاقــديــن
الـ ــذيـ ــن ت ـ ـج ـ ــاوزوا الـ ـس ــن ال ـق ــان ــون ـي ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـ ــاالحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ بـ ـس ــاع ــات
تعاقدهم من جهة ثانية.
فـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ال ي ـن ـت ـظــر ال ـن ــاج ـح ــون
املقبولون في املباراة «التعاقد املسخ»
كـمــا س ـمــوه ،أي إل ـهــاء هــم بحفنة من
الـ ـس ــاع ــات عـ ــن م ـط ـل ـب ـهــم األسـ ــاسـ ــي،
وهـ ــو إصـ ـ ــدار م ــراس ـي ــم إل ـحــاق ـهــم في
كلية التربية فــي الجامعة اللبنانية

كأساتذة متمرنني ،تمهيدًا لتثبيتهم
كأساتذة تعليم ثانوي في مالك وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ب ـع ــد ن ـجــاح ـهــم ف ــي ال ـ ــدورة
التدريبية في الكلية.
بالنسبة إلــى األســاتــذة ،انتفى مبرر
غ ـيــاب األم ـ ــوال م ــع إعـ ــان وزيـ ــر امل ــال
علي حسن خليل أن اعـتـمــادات كلية
التربية متوافرة .وهنا سألوا ملــاذا ال
يجري إلحاقهم اآلن ،وملاذا ال يستطيع
وزير التربية أن يحدد آلية فتح أبواب
كلية التربية أمامهم ،إن لجهة تعيني
مواعيد للدراسة ،أو لجهة حسم طرح
المــركــزيــة ال ـتــدريــب عـبــر الـسـعــي إلــى

