6

اإلثنين  5أيلول  2016العدد 2977

مجتمع وإقتصاد
تحقيق

ً
س ـجــا ج ــدي ـدًا م ــن ال ـس ـيــاحــة ،حيث
يـظـهــر م ــن اإلحـ ـص ــاءات أي ـض ــا ،ومــا
تـ ـق ــول ــه املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،أن م ـع ـظــم
الوافدين العراقيني جاؤوا إلى لبنان
ألغراض العالج.
نـ ـشـ ـط ــت هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا،
وباتت وزارة السياحة ،كما الصحة
واملـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،تـ ـض ــع م ـ ــن ضـمــن
ُ
حساباتها ،ما اصطلح على تسميته
السياحة العالجية ،الـتــي قــال وزيــر
ّ
الصحة العامة ،وائــل أبو فاعور ،إن
«حجمها في لبنان يبلغ  7مليارات
ّ
دوالر» ،م ــا يـسـتــدعــي «وض ــع خــطــة
مـنـظـمــة م ــن ق ـبــل ال ـ ـ ـ ــوزارات املـعـنـيــة
النخراط البلد في هذه السياحة».
إذًا ،ه ــذا مــا «تـجـنـيــه» املستشفيات
والـ ـعـ ـي ــادات وامل ـخ ـت ـب ــرات وش ــرك ــات
ت ـج ــارة ال ـ ـ ــدواء وش ــرك ــات الـسـيــاحــة
والسمسرة :مليارات ّ
عدة.

المرضى العراقيون
ً

أهال بكم
في «األوتيل الكبير»
ّ
سجل شهر تموز ًالماضي زيادة بنسبة  %47في عدد العراقيين الوافدين
إلى ّ لبنان ،مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .مؤشر بسيط،
ولكنه يكفي للداللة على ما يسميه البعض موجة «السياحة العالجية
في لبنان» .هذه الموجة ّ
تدر أرباحًا طائلة على المستشفيات واألطباء
ومراكز التجميل ،لذلك تشهد «سوق ّ
حقوق
حساب
على
تنافسًا
ة»
الصح
ّ
ً
المقيمين ،إذ صارت المستشفيات تفضل سائحًا يدفع «كاش» بدال من
مواطن خاضع ،وكذلك على حساب حقوق المرضى العراقيين ،الذين
يقعون ،في الغالب ،ضحايا االحتيال ونفخ الفواتير
راجانا حمية

السياحة العالجية
«موديل»
الخمسينيات
في الخمسينيات ،ولدت
ّأول محاولة لفكرة السياحة
العالجية مع الدكتور
نسيب البربير .حينذاك،
أضاف صاحب مستشفى
البربير بعض املميزات
«فيها شيء من الفندقية»
الستقطاب املرضى
القطريني والسعوديني في
ذلك الوقت .هكذا ،بدأت رويدًا
رويدًا ،إلى أن كانت التجربة
الرسمية في عام  2008مع
مستشفى بيروت الحكومي،
لتكر بعدها ُّ
ّ
السبحة.

ً
«أصال ما في إال عراقيني» .ال جواب
آخ ــر س ـيــأت ـيــك ع ـنــدمــا س ـت ـســأل عــن
«هوية» الوافدين العرب إلى لبنان.
يـجـيـبــون ب ــا تـ ـ ـ ّ
ـردد :ع ــراق ـي ــون .أو،
ّ
بـمـعـنــى أدق ،األك ـثــريــة مــن ال ـعــراق.
ّ
ف ـم ـن ــذ فـ ـتـ ــرة ،ص ـ ــار «عـ ـ ـ ـ ــداد» م ـطــار
ب ـي ــروت ُي ـح ـصــي ه ـ ــؤالء ،م ــن ضمن
املــراتــب الخمس األول ــى ،تمامًا كما
ّ
صـ ــار يـحـصـيـهــا ســائ ـقــو «الـ ـخ ــط»،
الـ ــذيـ ــن بـ ــاتـ ــوا ي ـ ـعـ ـ ّـولـ ــون فـ ــي ل ـق ـمــة
ع ـي ـش ـه ــم عـ ـل ــى ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن الـ ـج ــدد
ّ
بالسياح السعوديني
نسبيًا ،مقارنة
واإلمـ ــارات ـ ـيـ ــن .ي ـ ــروي ه ـ ــؤالء كـيــف
ي ـفــردون أيــامــا مــن روزنــامــة عملهم
الـ ــروت ـ ـي ـ ـنـ ــي الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاح
العراقيني والـتـجــوال معهم ،بحيث
«ال ي ـمـ ّـر أس ـبــوع مــن دون اسـتـقـبــال
عائلة أو عائلتني على األقل» ،يقول
ه ـش ــام ،الـ ـش ــاب ،الـ ــذي ب ـنــى «شـبـكــة
عـ ـ ــاقـ ـ ــات» م ـ ــع بـ ـع ــض الـ ـع ــراقـ ـي ــن.
ً
ي ــوض ــح« :بــال ـش ـهــر م ـث ــا ع ـن ــدي ما
بــن  8و 10عــائــات بالحد األدنــى».
منذ أربع سنوات تقريبًا ،بدأ هشام
ّ
«تغيرًا» في جنسية الوافدين
يشهد
إلى مطار بيروت الدولي ،حتى بات
اليوم «شبه أكيد إنو العراقيني أكثر

الناس الذين يأتون إلى هنا».
ه ـش ــام ،الـ ــذي يـحـتـســب ذل ــك الـتـغـ ّـيــر
ّ
على «هوا» عدد العائالت التي يقلها،
ي ـق ـتــرب ف ــي ت ـقــديــراتــه ال ـف ـطــريــة من
اإلحصائيات الرسمية .على سبيل
امل ـث ــال ،إن إح ـص ــاء وزارة الـسـيــاحــة
لعدد الوافدين إلى لبنان خالل شهر
ت ـمــوز م ــن ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،وه ــو من
أشـ ُـهــر ال ــذروة فــي املــوســم السياحي
ّ
الصيفيُ ،يظهر أن «أب ــرز الــوافــديــن
العرب إلى لبنان هم العراقيون ،وقد
بلغ عددهم ً ،28549بزيادة نسبتها
 ،%47م ـق ــارن ــة بــال ـف ـتــرة نـفـسـهــا من
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،عـنــدمــا بـلــغ عــددهــم
.»19427
إحـ ـص ــاء ض ـئ ـي ــل .م ــع ذلـ ــك ال يـمـكــن
العبور فوقه ،فالعراقيون باتوا رقمًا
ثابتًا في املراتب األولى ضمن حركة
ال ـس ـي ــاح ،إذ ي ـح ـتــل الـ ـع ــراق املــرت ـبــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـثــال ـثــة ،خ ــال ه ــذا ال ـعــام
«حتى أواخــر آب ،حيث بلغت نسبة
ال ــداخـ ـل ــن وال ـ ـخـ ــارجـ ــن .»346259
مرتبة ثالثة لم يكن يحجزها العراق
منذ أربع سنوات ،صارت ثابتة ،وإن
اختلفت فـ«طلوع مش نزول» .هكذا،
يقول املعنيون.
ّ
متقدمًا،
يحدث أن يحتل العراق رقمًا
وي ـح ــدث أي ـضــا أن يـفـتــح ه ــذا الــرقــم

لماذا ّ
يتطبب العراقيون هنا؟

ي ـقــول نـقـيــب أص ـح ــاب املستشفيات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ه ـ ـ ـ ـ ـ ــارون ،إن
«العراقيني يمثلون الحصة األكبر من
حجم هذه السياحة» .ملاذا هم؟ ّ
يعدد
ه ــارون أسبابًا كثيرة لهذا التوافد،
ّ
م ـن ـهــا م ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ــال ــواق ــع ال ـط ـبــي
واألم ـن ــي ف ــي ال ـع ــراق «ح ـيــث تعاني
املستشفيات هناك نقصًا كبيرًا في
الكادر الطبي واملـعــدات أيضًا ،كذلك
ُد ِّم ــر الكثير مــن مؤسساته الطبية،
وبــال ـتــالــي ل ــم ت ـعــد ت ـلــك املــؤس ـســات
قادرة على استيعاب الحاالت الطبية

المستشفيات ّ تستقبل
سنويًا ما ال يقل عن  40ألف
حالة استشفاء
التي تحتاج إلى طبابة خاصة ،وهو
مـ ــا ي ـم ـك ــن أن تـ ــوفـ ــره مـسـتـشـفـيــات
لـبـنــان» .يـقــول ه ــارون ذل ــك ،مستندًا
ً
إل ـ ــى دراس ـ ـ ـ ــات ع ــاملـ ـي ــة ،م ـن ـه ــا م ـثــا
إح ـ ـ ــدى الـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــول إن
«ن ـحــو  %70مــن ال ـك ــادر الـطـبــي تــرك
العراق» .إلى كل ذلك ،يضيف رئيس
الهيئة الوطنية الصحية ،إسماعيل
سكرية ،سببًا إضافيًا ،هو «انتشار»
مــرض السرطان فــي الـعــراق «بسبب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،ح ـي ــث ب ـل ـغــت الـنـسـبــة
فــي جـنــوب الـعــراق وح ــده فــي أواخــر
التسعينيات ما يزيد على  100ألف».
هذه األسباب جعلت من لبنان وجهة
أســاسـيــة لـلـعــراقـيــن .بـحـســب نقيب
األط ـبــاء ،هـنــاك « 150إلــى  200حالة
يــوم ـيــا ،غــالـبـيـتـهــا م ــن ال ـعــراق ـيــن».
وب ــاح ـت ـس ــاب ل ـت ـلــك ال ـن ـس ـب ــة ،ي ـقــول
ّ
ه ـ ــارون إن «املـسـتـشـفـيــات تستقبل
ّ
سـنــويــا مــا ال يـقــل عــن  40أل ــف حالة

اس ـت ـش ـفــاء» ،وإن ك ــان ال ــرق ــم ال ي ــزال
أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب ،إذ ت ـس ـت ـط ـيــع
املستشفيات اللبنانية «استيعاب
ن ـح ــو  200ألـ ــف ح ــال ــة اسـتـشـفــائـيــة
سنويًا» ،يتابع .كــان سيحصل هذا
ب ـ ـ «ق ـع ــدة ب ــن ال ـق ـطــاعــات املـعـنـيــة».
لكن ذلــك لــم يحصل .مــع ذلــك «يأتي
الـ ـع ــراقـ ـي ــون» ل ـل ـع ــاج .وتـ ـح ــت ه ــذا
ال ـ ـع ـ ـن ـ ــوان ،يـ ـق ـ ّـس ــم ه ـ ـ ـ ـ ــارون وج ـه ــة
ال ـ ـعـ ــاج إل ـ ــى ق ـس ـم ــن :األول ،وه ــو
ّ
امل ـت ـعــلــق ب ــ«ال ـس ـي ــاح ــة الـتـجـمـيـلـيــة،

تقرير

ّ
ّ
مجمع «البيبسي» المهدد باالنهيار :تدعيم المبنى في انتظار
إيفا الشوفي

تدعيم المبنى
بالحديد
سيجعله آمنًا
مؤقتًا (مروان
طحطح)

مجمع "البيبسي" في بلدة البيسارية
ّ
الجنوبية ،الــذي يسكن فــي مخازنه
أك ـثــر مــن  600الج ــئ س ــوري إضــافــة
ال ــى ع ــائ ــات لـبـنــانـيــة وفلسطينية
ف ــي ال ـط ــواب ــق ال ـع ـل ـيــا ،مـ ـه ـ ّـدد جــديــا
بـ ـ ــاالن ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــار .فـ ـ ـق ـ ــد أن ـ ـ ـهـ ـ ــت شـ ــركـ ــة
 SATCONالهندسية ،الشهر الفائت،
دراس ـ ــة أن ـجــزت ـهــا ملـصـلـحــة بــرنــامــج
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 UN-HABITATقامت فيها "باختبار
اإلس ـم ـنــت والـ ـف ــوالذ ال ـص ـلــب ملــوقــف
سيارات تحت األرض يتم استخدامه
كملجأ لالجئني الـســوريــن" ،بعدما
انهارت أربعة أسقف منه هذه السنة،
وأتـ ــت ال ـخــاصــة أن املـبـنــى مـعـ ّـرض
ل ــانـ ـهـ ـي ــار ،ل ــذل ــك ال بـ ــد مـ ــن إخـ ــاء
قاطنيه في أسرع وقت ممكن.
كـشــف الـفـحــص الـبـصــري للعناصر

هناك تدهور
حاد في اإلسمنت
يتجلى في وقوع
أجزاء من المبنى

ال ـه ـي ـك ـل ـيــة ل ـل ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـل ــي ،وف ــق
مــا يــرد فــي تقرير الـشــركــة ،أن هناك
ّ
"تــدهــورًا حــادًا فــي اإلسمنت يتجلى
فــي وق ــوع أج ــزاء مــن املـبـنــى ،خاصة
مـ ـ ــن ألـ ـ ـ ـ ـ ــواح ال ـ ـسـ ـ ـق ـ ــف ،وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
ال ـ ـج ـ ـسـ ــور ،مـ ــا ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ال ـك ـشــف
ع ـ ــن حـ ــديـ ــد ال ـت ـس ـل ـي ــح ف ـ ــي م ــواق ــع

عــدة " .كــذلــك هـنــاك "تــدهــور حــاد في
ح ــدي ــد ال ـت ـس ـل ـيــح ،وه ـ ــذا م ــا ي ــؤك ــده
الـ ـف ــرق ب ــن أقـ ـط ــار ش ــرائ ــط ال ـحــديــد
ال ـف ـع ـل ـي ــة واالسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة .ك ـ ــذل ـ ــك ،ف ــإن
الفوالذ املستخدم مـشـ ّـوه" ،ويضيف
الـتـقــريــر "وج ــود ع ــدد كبير ج ـدًا من
الشقوق املعتدلة والحادة على طول
ال ــواج ـه ــات ب ــن األع ـم ــدة والـجـســور
والجدران ،حتى إن الشقوق املعتدلة
م ــرئ ـي ــة داخ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدران" .ي ـت ـح ـ ّـدث
ال ـت ـقــريــر أي ـض ــا ع ــن "انـ ـحـ ـن ــاءات في
الجسور" و"تـســرب مياه يساهم في
تآكل الحديد وتساقط الباطون".
وعـ ـلـ ـي ــه ع ـ ـ ـ ــادت االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات بــن
األط ــراف املعنية لتفادي مجزرة قد
تحصل في أي لحظة .فقد ُعقد منذ
أسابيع اجتماع مع محافظ الجنوب
ض ـ ـ ّـم م ـم ـث ـلــن عـ ــن وزارة الـ ـش ــؤون
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـفـ ــوضـ ـيـ ــة األمـ ـ ــم
املتحدة لشؤون الالجئني ،وبرنامج

