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مجتمع وإقتصاد

سنويًا» .ولكن ،هذه انتهت ،ونشطت
الحركة العراقية نحو املستشفيات
الـخــاصــة ،بــن تلك الـتــي نـشــأت على
فكرة السياحة العالجية ،وهنا يعطي
ً
هـ ـ ـ ــارون م ـ ـثـ ــاال م ـس ـت ـش ـفــى «»CMC
(مستشفى كليمنصو)« ،فهذا األخير
مـتـمـيــز بــأط ـبــائــه واخ ـت ـصــاصــات ـهــم
وخــدمــاتــه الـفـنــدقـيــة أي ـضــا» ،وهـنــاك
مستشفيات «اجتهدت» إلبرام عقود
مع جهات رسمية عراقية أو شركات
خــاصــة تـتـكـفــل بـكــل تـفــاصـيــل رحـلــة
امل ــري ــض ،بـمــا فـيـهــا دف ــع مستحقات
املستشفيات.

لبنان أوتيل كبير

وهـ ــي ن ــاش ـط ــة ،ول ـك ـن ـهــا ت ـج ــري في
الغالب خــارج املستشفيات ،وغالبًا
بشكل مخالف للقانون» .أمــا القسم
ّ
ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو امل ـت ـعــلــق بــ«الـسـيــاحــة
الطبية العادية ،وغالبية العراقيني
ال ــواف ــدي ــن ي ــأت ــون إل ــى املستشفيات
اللبنانية إلجراء العمليات الجراحية
ً
الدقيقة ،مثال قسطرة شرايني القلب
أو جــراحــة العظم (ركـبــة ،أوراك) ،أو
لتلقي العالجات الكيميائية ملرضى
ال ـس ــرط ــان» .وف ــي ال ـشــق األخ ـي ــر من

الـ ـع ــاج ــات ،ي ــدخ ــل ال ـع ــراق ـي ــون إلــى
املـسـتـشـفـيــات «وف ــق ن ـمــوذجــن :إمــا
الــدفــع النقدي (ال ـكــاش) ،وهــي الفئة
الغالبة ،وإما عبر عقود واتفاقات مع
وزارة الـصـحــة الـعــراقـيــة أو شــركــات
خاصة».

كيف بدأت الموجة؟
يـ ـتـ ـح ــدث وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة الـ ـس ــاب ــق
محمد جــواد خليفة عن تجربته مع
وزارة الصحة العراقية« ،حيث كنت

أول مــن ب ــدأ بـبـلــورة ف ـكــرة السياحة
الـ ـع ــاجـ ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــع ال ـ ـعـ ــراق،
ونشأت حينذاك (عــام  )2008العقود
ما بني وزارة الصحة العراقية ووزارة
الصحة العامة ،من خــال مستشفى
بيروت الحكومي ،الذي كان يستقبل
املرضى العراقيني وعائالتهم أيضًا،
حيث كان هناك ما يشبه األوتيل في
املستشفى لتأمني إقامة هؤالء ،وكان
املستشفى يتلقى خاللها ما بني 600
مـلـيــون و 800مـلـيــون ل ـيــرة لبنانية
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ت ـ ـعـ ــرف املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
«البزنس» ،فهي تتعاطى مع املريض
ع ـلــى أنـ ــه زب ـ ــون ـ ـ ـ مـسـتـهـلــك لسلعة
«عـ ــزيـ ــزة» ،أي ال ـص ـح ــة .س ـل ـعــة ت ـ ّ
ـدر
أرب ــاح ــا طــائ ـلــة .ي ـق ـ ّـدر أح ــد األط ـب ــاء
(رفض ذكر اسمه) عدد املستشفيات
ال ـتــي تـسـتـقـطــب الـنـسـبــة األك ـب ــر من
نـشــاط «السياحة العالجية» بنحو
«ثـمــانـيــة مستشفيات مــوجــودة في
بيروت» ،يقول« :ليس هذا انتقاصًا
م ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى تـ ـل ــك امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات،
خـ ـص ــوص ــا أن ـ ـهـ ــا م ـ ــن األوائـ ـ ـ ـ ـ ــل فــي
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة واملـتــابـعــة أيـضــا،
ولديها هالة لدى العراقيني» .ولكن،
هـ ــذا ال ي ـم ـنــع «مـ ــن سـ ــوء اسـتـعـمــال
املوضوع ،ألسباب كثيرة ،منها عدم
ال ـت ـن ـس ـيــق بّ ــن ال ـق ـط ــاع ــات املـعـنـيــة،
أضف إلى أنه يوجد تهريب لحاالت
ّ
االسـتـشـفــاء ،وكـلـنــا يـعــرف أن هناك
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات تـ ـ ــرسـ ـ ــل أش ـ ـخـ ــاصـ ــا
م ــن ق ـب ـل ـهــا إل ـ ــى املـ ـط ــار الس ـت ـجــاب
الوافدين للعالج!».
مـ ــا ال ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـص ــل؟ هـ ـن ــا ،ت ـت ـقــاطــع
حـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ع ـ ـنـ ــد ن ـق ـط ـت ــن:
األول ـ ــى تـتـعـلــق بــاس ـت ـغــال املــرضــى
الـعــراقـيــن ،والثانية تتعلق بصحة
اللبنانيني ونـظــامـهــم الـفــاشــل الــذي
يضعهم تـحــت رحـمــة املستشفيات.
ك ـيــف؟ ي ـقــول أح ــد األط ـب ــاء الـعــارفــن
يجري إن ّ «املعروف عن املريض
بما
ّ
العراقي أنه دفيع ويتعامل بالكاش،
وهــذا بــدأ يؤثر باملقيمني فــي لبنان
الــذيــن بــاتــوا على الئـحــة االنـتـظــار».
ً
امل ـ ـض ـ ـمـ ــونـ ــون ي ـ ـعـ ــانـ ــون أص ـ ـ ـ ــا مــن
«املـ ـش ــاك ــل مـ ــع امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـتــي
تبقى على عالقة سيئة مع الجهات
ً
الضامنة ،فضال عن أن عــدد األسـ ّـرة
املتعاقد عليها مع الجهات الضامنة
ق ـل ـي ــل .ل ــذل ــك ،ت ـق ـصــد املـسـتـ ّشـفـيــات
الطريق األسهل :العراقي الدفيع من
دون تعب ضمان وال وزارة الصحة».
وهي ال تختلف في تعاطيها مع هذه
الفئة إن كانت «لوكس» أو «عادية».
هذه ليست أزمة العراقيني .هذه أزمة
نظامنا الـفــاشــل .فالعراقيون أيضًا
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«مقنوصون» .في الرواية التي يمكن
اعتبارها ص ــادرة عــن جهة رسمية،
ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث خـ ـلـ ـيـ ـف ــة ،وزي ـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،ع ـ ــن «غ ـ ـي ـ ــاب ال ـش ـف ــاف ـي ــة
امل ــال ـي ــة ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي م ــع امل ــري ــض،
ال وجـ ـ ـ ــود ل ـ ـشـ ــيء اس ـ ـمـ ــه package
كاملة كــي يعرف املــريــض التعرفات
ع ــن ك ــل شـ ــيء ،أض ــف إل ــى ذل ــك عــدم
وج ـ ــود ن ـظ ــام إحـ ــالـ ــة ،ي ـع ـنــي مـمـكــن
املــريــض ي ــروح عـلــى مستشفى مش
هــو األف ـضــل لطبيعة مــرضــه ،وهنا
تحصل اإلش ـك ــاالت» .يعطي هــارون
ً
ُ
علمت
مثاال على هذه اإلشكاالت« ،إذ
من شخص في السفارة العراقية أن
بعض املستشفيات عندما تعرف أن
املــريــض عــراقــي تبالغ فــي الـفــاتــورة،
ل ــذل ــك ي ـج ــب أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ع ـقــود
واضحة بالتعرفات واألسعار».

المريض في «المصيدة»
نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى ع ـ ــدم وجـ ـ ــود ه ـ ــذا األم ـ ــر،
ب ـ ــدلـ ـ ـي ـ ــل دع ـ ـ ـ ـ ــوة أب ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ــاع ـ ـ ــور إل ـ ــى
تـعــزيــز الـتـنـسـيــق ،ي ـقــع امل ــري ــض في
«املصيدة» .وهنا ،بعض األمثلة على
لـســان بـعــض األط ـب ــاء ،مـنـهــا حكاية
املريض العراقي «الذي دفع عن ثالثة
أيـ ـ ـ ّـام إق ــام ــة ف ــي أحـ ــد املـسـتـشـفـيــات
لتلقي العالجات من مرض السرطان
 9آالف دوالر ،وع ـن ــدم ــا ام ـت ـنــع عن
دفـعـهــا قـبــل االط ــاع عـلــى الـفــواتـيــر،
جـ ــاءه الـ ـج ــواب sorry :أس ـت ــاذ صــار
فــي غلط بــالـكــود ومشينا الــوضــع».
ّ
الـ ـخـ ـط ــأ ف ـ ــي «الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــود» ك ـ ـ ــاد ي ـك ــل ــف
املريض  6آالف دوالر أميركي .وثمة
مـ ـّث ــال آخ ـ ــر عـ ــن «ف ـ ــات ـ ــورة مـنـتـفـخــة
نــفــع خاللها الطبيب املعالج تسعة
أطـ ـب ــاء ت ـحــت خ ــان ــة االسـ ـتـ ـش ــارات»،
ومـثــال آخــر على «الفحوص الطبية
الـتــي ال منفعة منها س ــوى تحريك
امللف املالي  24ســاعــة» ،ومثال رابع
على «مــريــض بــالـســرطــان طلب منه
دف ــع  140أل ــف دوالر أم ـيــركــي ثمنًا
ألرب ــع إب ــر ،ت ـبـ ّـن ف ــي ف ــي م ــا بـعــد أن
الطبيب ال ــذي طلبها يـجــري صفقة
مــع إح ــدى ال ـشــركــات سـيــأتـيــه منها
 »commissionأو «يعمدون إلى إطالة
أمــد إقــامــة املــريــض لتحصيل أمــوال
إضافية» .أمثلة كثيرة يرويها أطباء
يعملون في تلك املستشفيات ،وهي
ً
أصال ليست خافية على أحد.
ّ
ّ
هـ ـ ــذه ع ــيـ ـن ــة ب ـس ـي ـط ــة ع ــم ــا يـ ـج ــري،
ف ـي ـم ــا الـ ـجـ ـه ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة غ ــائ ـب ــة،
ت ـع ـ ّـد «امل ـ ـل ـ ـيـ ــارات» ،وت ـق ــف مـتـفــرجــة
عـلــى ن ـظــام صـحــي ي ـع ـ ّـري اللبناني
مــن حـقــوقــه وي ـهــدر «الـسـمـعــة» أمـ َـام
الوافدين .تلك السمعة التي لم يبق
منها سوى مقولة لبنان «مستشفى
الـشــرق األوسـ ــط» ،فهل يبقى كذلك؟
في ظل موجة «القنص» تلك ال يبدو
ذلك واردًا.

تقرير

خطة إخالء
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 UN-HABITATوجـمـعـيــات أخ ــرى،
تم فيه عرض الدراسة من أجل إيجاد
حلول ألكثر من  600شخص ،بينهم
طفال ،يقطنون في املجمع .لذلك
360
ً
تــم إبــاغ مـخــازن الخشب املــوجــودة
فــي الطابق األرض ــي بـقــرار املحافظ
منع نقل األخشاب نظرًا إلى الضغط
الذي يشكله نقل أطنان من الخشب
ف ــي ال ـشــاح ـنــات عـلــى أس ــس املـبـنــى.
وألن ت ــرم ـي ــم امل ـب ـن ــى غ ـي ــر م ـط ــروح
إطالقًا على أجندة املفوضية ،نظرًا
إل ــى ال ـظــروف الصحية واإلنـســانـيــة
الـبــائـســة ال ـتــي يـعــانـيـهــا الـقــاطـنــون
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــازن م ـ ـ ــن ان ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدام ضـ ــوء
الشمس والـهــواء وانتشار الرطوبة
واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،إضـ ـ ــافـ ـ ـ ًـة ال ـ ـ ــى وج ـ ــود
خـ ــافـ ــات ق ــدي ـم ــة ع ـل ــى امل ـب ـن ــى بــن
امل ــال ـك ــن ،ك ــان ال ـحــل األنـ ـس ــب ،ال ــذي
ت ـق ـ ّـرر ف ــي االج ـت ـم ــاع ،تــدعـيــم املبنى

وفاة سجين بعد تأخير نقله إلى المستشفى
بالحديد لجعله آمـنــا بشكل مؤقت
بني ستة أشهر وسنة ،ضمن تكلفة
تـصــل ال ــى  10آالف دوالر ،بانتظار
وض ـ ـ ـ ــع املـ ـ ـف ـ ــوضـ ـ ـي ـ ــة خـ ـ ـط ـ ــة ك ــامـ ـل ــة
إلخ ــاء الــاج ـئــن م ــن املـ ـخ ــازن .فقد
أع ـلــن امل ـحــافــظ ف ــي االج ـت ـم ــاع ،على
م ــا ن ـق ـلــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،رفـضــه
إص ــدار قــرار بــإخــاء املبنى مــن دون
وج ــود خـطــة إخـ ــاء ،وعـلـيــه ستبدأ
امل ـفــوض ـيــة دراسـ ـ ــة الـ ـح ــاالت األك ـثــر
فقرًا في املبنى لتأمني مساكن بديلة
فـ ــي حـ ــن س ـت ــؤم ــن لـ ـلـ ـح ــاالت األقـ ــل
ـدال س ـك ـن ـيــا ل ـش ـهــريــن ال ــى
ح ــاج ــة بـ ـ ـ ً
حــن إيـجــاد مــأوى بــديــل .وقــد نقلت
م ـصــادر رف ــض الــاجـئــن نقلهم من
لعدة أسباب ،من بينها قرب
املبنى ّ
امل ـكــان مــن الـبـســاتــن ال ـتــي يعملون
التشتت ،إذ
فيها ،وعدم رغبتهم في
ّ
إن املوجودين هم عبارة عن نحو 6
ّ
عائالت كبيرة ومتشعّبة.

داني األمين
( 49سنة)
توفي محمد موسى عليان ُ
فــي مستشفى الـحـيــاة ال ــذي نـقــل إليه
ّ
ب ـعــد  3أســاب ـيــع م ــن إصــاب ـتــه بـتـمــزق
عضلي في معدته داخل سجن رومية.
وأف ــاد تـقــريــر الـطـبـيــب الـشــرعــي الــذي
حصلت «األخ ـب ــار» عـلــى نسخة منه،
ّ
ب ـ ـ ــأن ع ـل ـي ــان ك ـ ــان ي ـع ــان ــي مـ ــن ت ـمــزق
عـضـلــي م ـنــذ  18آب امل ــاض ــي ولـغــايــة
األول من أيلول الجاري ،تاريخ دخوله
ال ــى املـسـتـشـفــى ،وأنـ ــه أدخـ ــل  4م ــرات
إل ــى مـسـتــوصــف ال ـس ـجــن ف ــي روم ـيــة.
ّ
وذكـ ــر ال ـت ـقــريــر أن ع ـل ـيــان عــانــى منذ
فترة زمنية من فتق مخنوق أدى إلى
التهابات واهتراء ّ
سبب وفاته.
ويروي شقيقه محمود عليان ،أن أخاه
كان يصرخ دائمًا في السجن ،مطالبًا
بــإدخــالــه إلــى املستشفى بسبب األلــم
الـكـبـيــر فــي مـعــدتــه .وق ــد ق ــدم محامي
عـلـيــان طـلـبــا إل ــى الـنـيــابــة ال ـعــامــة في

نقل السجين
الى المستشفى بعد 3
أسابيع من إصابته

بـعـبــدا لنقله إل ــى املـسـتـشـفــى ،وأحـيــل
الطلب على سجن رومية من دون أن
يسمح له باملغادرة إال بعد غيابه عن
الوعي ،يوم الجمعة الفائت.
وفـ ـ ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ،ت ـ ـبـ ــن أن ج ـســد
عليان مليء باملياه و«القيح» ،بسبب
االلـتـهــابــات الكثيفة وامل ـتــراك ـمــة ،ولــم
ُيسهم استخراج  3ليترات من «القيح»
م ــن داخ ــل ُّم ـعــدتــه ،ف ــي إن ـق ــاذ حـيــاتــه،
ب ـس ـبــب ت ــأخ ــر ن ـق ـلــه إلـ ــى املـسـتـشـفــى،

بحسب ما يذكر التقرير الطبي.
وقد تقدم موسى عليان ،االبن الوحيد
الشياح
للمتوفى ،بشكوى في مخفر
ُ
ضد املسؤولني عن وفــاة والــده ،ففتح
محضر بالحادثة ،وأحيلت الشكوى
عـ ـل ــى م ـ ـفـ ــرزة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـق ـض ــائ ـي ــة،
ُ
واس ـ ــتـ ـ ـم ـ ــع إل ـ ـ ــى ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة ال ـط ـب ـي ـب ــن
املـشــرفــن على املـتــوفــى فــي مستشفى
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة ،ت ـ ـم ـ ـه ـ ـي ـ ـدًا لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ــع
املسؤولني عن وفاته.
وي ــرى شـقـيــق امل ـتــوفــى أن «م ــا حصل
ي ــرتـ ـق ــي قـ ــانـ ــونـ ــا إل ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــدود ال ـق ـت ــل
ال ـ ـع ـ ـمـ ــد ،ألن االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع ع ـ ــن الـ ـع ــاج
م ـث ــل ف ـع ــل الـ ـقـ ـت ــل» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ـنــا
«ن ـتــابــع ال ــدع ــوى ض ــد ك ــل املـســؤولــن
واملهملني».
وك ـ ــان ع ـل ـيــان ق ــد أوق ـ ــف ب ـعــد شـكــوى
ج ــزائ ـي ــة م ـق ــدم ــة ضـ ــده ب ـج ــرم تـقــديــم
«شـ ـي ــك ِب ـ ــا رص ـ ـيـ ــد» ،وق ـ ــد م ـك ــث فــي
ال ـس ـجــن  7أش ـه ــر ،ح ـيــث ك ــان ينتظر
إطالق سراحه في العاشر من الجاري.

