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صحة
ّ
قد تختلف الروايات في الحديث عن األمر ،لكن األكيد ،مهما تباينت القصص ،أن «مستشفى
حمود الجامعي» في صيدا ّ
يمر بأزمة مالية ووجودية ،تجعل مستقبل هذا الصرح الطبي األبرز
بالجنوب في مهب الريح

مستشفى حمود ينازع
أزمة مالية تفقد صيدا ميزة تفاضلية إضافية
نادر صباغ
وس��ط س��اح��ة «ال�س��ت نفيسة» بتربتها
الحمراء آنذاك ،يقف رجل بثوب األطباء
األب� �ي ��ض ،وه� ��و ي �ش �ي��ر وس� ��ط ال �ج �م��وع
للجنود اإلسرائيليني إلى ثوبه ...للداللة
على كونه طبيبا.
إن� ��ه ال� �ع ��ام  1982إس��رائ �ي��ل ف ��ي ص �ي��دا.
جنودها يجمعون الرجال في ساحات
املدينة ،لنقلهم إلى شاطئ البحر ،ومن
بعدها إلى املعتقالت ،وصيحات «بخر...
بخر »..تمأل املكان.
ل��م يقتنع جنود االح�ت�لال بالعذر ال��ذي
ي� �ق ��دم ��ه ال� ��رج� ��ل ال �س �ت �ي �ن��ي ذو ال� � ّث ��وب
األبيض .يميل أحد املخبرين (املقنعني
طبعا) على أحد الضباط ويقول له «هذا
غسان حمود ...إنه من كبار أطباء صيدا،
يملك مستشفى حمود ،وه��و شخصية
م �ع��روف��ة» .ي��أم��ر ال �ض��اب��ط ج �ن��وده ب��أن
يتركوه يرحل.

أن تمتلك مستشفى
ف��ي م�س�ي��رت��ه امل�ه�ن�ي��ة ال�ط��وي�ل��ة ،تخطى
غ� �س ��ان ح� �م ��ود ك �م��ا م �س �ت �ش �ف��اه ،ال ��ذي
ي �ع��د ال� �ص ��رح ال �ط �ب��ي األش� �ه ��ر واألك �ب��ر
واأله� � � � � ��م ف� � ��ي ال� � �ج� � �ن � ��وب ،ال � �ك � �ث � �ي ��ر م��ن
األزم ��ات وال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي عصفت به
وبمؤسسته على أكثر من صعيد .عايش
الحروب والصراعات املسلحة ،مع كل ما
يعنيه ذل��ك م��ن ام�ت�لاك مستشفى يقدم
ال�ح�ل��ول وال �ع�لاج ل�ل��دم��اء ال�ك�ث�ي��رة التي
سالت.
ال �ي ��وم ي �ب��دو امل �ش �ه��د م�خ�ت�ل�ف��ا إل ��ى حد
كبير .الوضع الصحي للطبيب العجوز،
وم�س�ت�ش�ف��اه ال ��ذي ن�م��ا وت �ط��ور ،ي�م��ران

 47عامًا من التطوير ...واألزمات
عام  1966أنشأ طبيب صيداوي شاب اسمه
غسان حمود مستشفى صغيرا على أرض
وسط بساتني الليمون والحامض في صيدا.
ل ��م ت�ت�ع��د ط��اق �ت��ه االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة  20س��ري��را،
وتخصص بأمور الوالدة واألمومة.
خالل سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي
ن�م��ا املستشفى وت �ط��ور ليضم  100سرير
م �ت �ع��دد ،وت ��وس ��ع ل�ي�ش�م��ل غ��رف��ا ل�ل�ع�م�ل�ي��ات
واألش� �ع ��ة وامل �خ �ت �ب��رات ب�ت�خ�ص�ص��ات وآالت
حديثة .أواخر التسعينيات دخل املستشفى
مرحلة التطوير األشمل واألكبر في مسيرته
املهنية.
ال� �ي ��وم ي �ض��م امل �س �ت �ش �ف��ى ال � ��ذي أص �ب��ح من
أكبر املستشفيات الجامعية في لبنان أكثر
م��ن  325س��ري��را ،وي� ّ
�ؤم��ه أكثر م��ن  100الف
م��ري��ض ك ��زي ��ارات خ��ارج �ي��ة ،وي �ق��دم ال�ع�لاج

لنحو  24الف مريض سنويا .ويدخل قسم
الطوارئ فيه أكثر من  13الف حالة في العام.
ويجرى فيه أكثر من  10آالف عملية جراحية
بالسنة ،ويشهد والدة أكثر من  2400طفل
سنويا.

بظروف صعبة ودقيقة ال يعلم أحد إلى
أين ستفضي بهما.
ف ��ي ص �ي��دا ي �ك �ث��ر ال �ح��دي��ث ه� ��ذه األي� ��ام
ع��ن امل ��وض ��وع ،وإن ل��م ي �خ��رج ب�ع��د إل��ى
العلن بشكل كبير .يحاول الصيداويون
ّ
ّ
أال ي�ت�ك�ل�م��وا ب��األم��ر ع��ل��ه ي �ح��ل بطريقة
أو ب� ��أخ� ��رى .ال ي� ��ري� ��دون مل��دي �ن �ت �ه��م أن

تخسر ميزة إضافية م��ن م�ي��زات كثيرة
ي� �ب ��دو أن� �ه ��ا ت �خ �س��ره��ا ب �ش �ك��ل واض� ��ح
م ��ؤخ ��را .ال ي ��ري ��دون مل�س�ت�ش�ف��ى ح�م��ود
أن ي�ق�ف��ل أب ��واب ��ه ،أو أن ت�ن�ت�ق��ل ملكيته
إل ��ى أط � ��راف م��ن خ� ��ارج ن�س�ي��ج امل��دي �ن��ة.
ال ي� ��ري� ��دون أن ت �ت �ح��ول م��دي �ن �ت �ه��م م��ن
م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ج� �ن ��وب وج ��ام� �ع� �ت ��ه إل ��ى

املستشفى يبحث عن شريك ينتشله من أزمته (هيثم املوسوي)
م �ع �ب��ر ل �ل �ح �ل��وي��ات ال �ش��رق �ي ��ة ف �ح �س��ب.
أس �ئ �ل��ة ع ��دي ��دة ب� ��دأ ي �ك �ب��ر ص ��داه ��ا ف��ي
عاصمة الجنوب اليوم والروايات حول
املوضوع تتزايد وإن لم يحمل أي منها
الجواب الشافي ملا يحصل.
م��اذا يجري ملستشفى حمود؟ هل فعال
ي�م��ر ب��أزم��ة م��ال�ي��ة ،وأن ال��دك�ت��ور غسان

يبحث ع��ن ش��ري��ك ي�خ��رج املؤسسة مما
ت �ت �خ �ب��ط ف �ي��ه م �ن��ذ ف� �ت ��رة؟ ه ��ل ص�ح�ي��ح
أن خ�لاف��ا ع��ائ�ل�ي��ا ب�ي�ن ح �م��ود واب�ن�ت�ي��ه
ساهم في ضبابية املوقف الذي تعيشه
املؤسسة املساهمة التي أنشأها الطبيب
ووزع أسهمًا بينه وبني ابنتيه؟ ما هو
مصير أكثر من  1800شخص يرتبطون

بلديات

مساعي اللحظة األخيرة لتجنّب حلّ بلديّة الميناء
عبد الكافي الصمد
ت �ت �س��ارع االت� �ص ��االت وال �ل �ق��اءات م��ن أج��ل
تجرع الكأس ّ
تجنيب بلدية امليناء ّ
املرة ،أي
ّ
أن تصبح في حكم املنحلة ووضعها الحقًا
في عهدة محافظ الشمال ناصيف قالوش.
ف�م�ه�ل��ة ال �ش �ه��ر ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة  10أع �ض��اء
م��ن بلدية امل�ي�ن��اء ت�ك��اد تنتهي ،وال�ق��ان��ون
يقضي باعتبار هذه االستقالة واقعة في
حال عدم حصول أي جديد يلغيها.
اس� �ت� �ق ��ال ��ة األع� � �ض � ��اء ال � �ع � �ش� ��رة ،ك� �م ��ا ه��و
معروف ،جاءت بعد خالفات مديدة نشبت
بينهم وبني رئيس البلدية محمد عيسى،
وي�ص��ادف ي��وم األح��د املقبل ،في  28تموز
الجاري ،مرور شهر على استقالة األعضاء
العشرة التي ّقدموها إلى محافظ الشمال.
وبحسب القانون ،فإن املحافظ إذا لم ّ
يرد
س�ل�ب��ًا وال إي �ج��اب��ًا ع�ل��ى ط�ل��ب االس �ت�ق��ال��ة،
فإنها تصبح ن��اف��ذة وال إمكانية للعودة
عنها.
األعضاء العشرة كانوا قد ّقدموا استقالتهم
غداة جلسة طرح الثقة بعيسى التي عقدت
ف��ي  28ح��زي��ران ال �ف��ائ��ت ،ب�ع��د م ��رور ث�لاث
س�ن��وات على توليه منصبه ،إذ عندما لم
ي�س�ت�ط�ي�ع��وا ت��أم�ي�ن ع ��دد ي�ك�ف��ي إلط��اح�ت��ه
وانتخاب بديل له ،وهو  11عضوًاّ ،
صعدوا
ت �ح� ّ�رك �ه��م وح� ��اول� ��وا ق �ل��ب ال �ط ��اول ��ة عليه
وحشره هو والقوى التي تدعمه.

إال أن ب� � � ّ�ت أم� � ��ر االس� �ت� �ق ��ال ��ة ال �ج �م��اع �ي��ة
ّ
لألعضاء العشرة ،ال��ذي يعني ح��ل بلدية
امل �ي �ن ��اء ،ي�ن�ت�ظ��ر ّرد ال �ج �ه��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة
عليها ،ألن��ه حتى ل��و أصبحت االستقالة
أمرًا واقعًا األسبوع املقبل ،فإنها لن تؤدي
إلى فرط البلدية ،ما جعل األعضاء العشرة
يراهنون على إمكانية قبول الطعن الذي
ّقدم غداة انتخابات  2010بالعضو روجيه
بافيتوس لكونه موظفًا ،ف��إذا قبل الطعن
ّ
تصبح البلدية ف��ي حكم املنحلة وتنجح
خطوتهم.
ل �ك ��ن ه � ��ذا ال � ��ره � ��ان ي �ب �ق��ى غ �ي ��ر م �ض �م��ون
ال �ن �ت��ائ��ج ،ألن ع�ي�س��ى وح �ل �ف��اءه يعملون
ع �ل��ى إي � � ُج ��اد «ف ��ذل� �ك ��ة» ق��ان��ون �ي��ة ت�س�ق��ط
الطعن امل �ق� ّ�دم بحق ب��اف�ي�ت��وس ،م��ا يعيده
إل ��ى ح�ظ�ي��رة ال�ب�ل��دي��ة وي�ب�ع��د ع�ن�ه��ا ك��أس
حلها ،وخ�ص��وص��ًا أن بافيتوس ُي�ع� ّ�د من
الفريق املؤيد لرئيس البلدية .وكي ال يكون
انتظار ّ
بت أمر بافيتوس قانونيًا انتظارًا
للمجهول ونتيجته غير مضمونة ،يسعى
مؤيدو عيسى وآخ��رون إلى إيجاد مخرج
ألزمة البلدية قبل انقضاء املهلة القانونية
التي تعتبر بعدها االستقالة نافذة ،ألنهم
ّ
يرون حل البلدية أمرًا سينعكس سلبًا على
الواقع اإلنمائي والعمل البلدي في امليناء
ويؤثر عكسيًا على خدمات املواطنني.
وي �ق �ض��ي ه� ��ذا امل �س �ع��ى ،ح �س��ب ال�ق��ائ�م�ين
ب��ه ،ب��إق�ن��اع ع�ض��و أو أك �ث��ر ،إذا أم �ك��ن ،من

األعضاء العشرة الذين ّقدموا استقالتهم
بسحبها قبل يوم األحد املقبل ،ما ُ
سيبعد
حكمًا «س�ي��ف» ح��ل البلدية املصلت فوق
رقبتها منذ أكثر من  25يومًا.
وي �س �ت �ن��د س �ع��اة ال �ح��ل ف ��ي ت �ح��رك �ه��م إل��ى
جملة اعتبارات ط��رأت في األي��ام األخيرة،
جعلتهم يأملون بالتوصل إلى حل قريب
لألزمة ،منها «اقتناع األطراف املعنية بأن
ال إم�ك��ان نهائيًا إلج ��راء انتخابات بلدية
فرعية في هذه الظروف إذا حلت البلدية،
بل ستوضع في عهدة املحافظ ،ربما حتى

هل يحصل
محمد عيسى
على مهلة
 6اشهر
لتصحيح
أدائه
(أرشيف ــ
األخبار)

حل
يفضل ّ
قالوش ّ
حل البلدية ،ألن
األزمة ،ال ّ
أشغاله كثيرة

انتخابات  ،2016ما يعني أن استقالتهم لن
تكون إال خطوة في الفراغ».
وي �ل �ف��ت ه � ��ؤالء ال � ّ�س �ع ��اة إل� ��ى أن امل �ح��اف��ظ
أبلغ األع�ض��اء العشرة وال�ق��وى السياسية
امل�ع�ن�ي��ة ،أن ��ه ي�ح� ّ�ب��ذ ع ��دم ح��ل ال�ب�ل��دي��ة ألن
مهماته الكثيرة ،ومنها أنه محافظ بيروت
ً
بالوكالة ،إلى جانب كونه محافظًا أصيال
ل �ل �ش �م��ال ،ل ��ن ت�ج�ع�ل��ه ق � ��ادرًا ّع �ل��ى متابعة
شؤون بلدية امليناء ،وأنه يفضل ألف ّ
مرة
ّ
بقاءها على عالتها ،على أن تصبح منحلة.
وم� ��ا ي �ج �ع��ل وس ��اط ��ات س �ع��اة ال �ح��ل ذات
ح �ظ ��وظ م��رت �ف �ع��ة أم � � ��ران :األول ان �ع �ك��اس
م��ا حصل ف��ي بلدية ط��راب�ل��س على بلدية
امليناء ،ذلك أن عدم نجاح مسعى معارضي
رئيسها ن��ادر غ��زال في إسقاطه في جلسة
طرح الثقة ،وعدم حماسة القوى السياسية
ّ
ل �ح��ل ب�ل��دي��ة ط��راب �ل��س وإج � ��راء ان�ت�خ��اب��ات
فرعية ،ألزم الطرفني فيها بالتعايش معًا،
ولو مكرهني ،حتى انتخابات .2016
أما األم��ر الثاني ،فهو أمل سعاة الحل في
إق �ن��اع األع �ض��اء ال�ع�ش��رة «ب��إع�ط��اء عيسى
مهلة  6أشهر ،بضمانة القوى السياسية،
يعمل خاللها على تصحيح أدائه وتفعيل
العمل اإلنمائي في امليناء ،وإال فسيجبر
على االس�ت�ق��ال��ة وان�ت�خ��اب ب��دي��ل م�ن��ه ،وأن
ه ��ذا ال �ط��رح ب ��دأ ي�ل�ق��ى آذان� ��ًا ص��اغ�ي��ة ل��دى
ً
م�ع��ارض��ي ع�ي�س��ى ،وق �ب��وال مبدئيًا منهم،
بعدما وصل الجميع الى الحائط املسدود».

