الجمعة  2كانون األول  2016العدد 3048

مجتمع وإقتصاد

7

متابعة

قضية إيلال طنوس :المماطلة في ختم التحقيق

القاتل
اإلس ـت ـئ ـجــار ع ـلــى أن ي ـج ــري تــرمـيــم
املـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى" .ي ـ ـ ـ ــروي أب ـ ـ ــو عـ ـ ـم ـ ــاد ،أح ــد
القاطنني ُالسابقني للمبنى املذكور
كيف أنهم أعطوا تعويضات ليؤمنوا
مأوى بديال لفترة تسعة أشهر على
ـودوا ال ــى بـيــوتـهــم .ي ـقــول أبــو
أن ي ـع ـ ُ
عماد إنه خ ّصص مبلغ مليون و200
أل ــف دوالر لـتــرمـيــم امل ـجـ ّـمــع" ،لكننا
لــم نـعــد ال ــى بيوتنا حـتــى اللحظة".
ُي ـض ـيــف أن ال ـح ـجــة ه ــي أن األمـ ــوال
نـفــدت ،وأن الـشــركــة تــريــد مبلغ 600
ألــف دوالر الستكمال األعـمــال ،الفتا
الى أنه ُ"م ّ
شرد منذ سنة ويرزح تحت
عبء اإليجارات".
ّ
التخوف ،الــذي أبــداه
من هنا ،يغدو
األه ــال ــي ،أم ــس ،منطقيا مــن مسألة
"الـتـعــويـضــات" و"ال ــوع ــود" بالبديل،
ل ــذل ــك ك ــان ــوا مـ ـت ـ ّ
ـرددي ــن ف ــي مـســألــة
اإلخالء .علما أن عملية اإلخالء هذه
وجب أن تجري حتى "بالقوة" ،وفق
شهاب ،الــذي يلفت الى الخطر الذي
يتهدد سكان املنطقة املجاورة اذا لم
ُيهدم املبنى .يقول شهاب ان الكشف
ال ـف ـن ــي اظـ ـه ــر وجـ ـ ــوب "هـ ـ ــدم املـبـنــى
ّ
خطر جـ ّ
ٌ
يتهدد
ـدي
"ثمة
فــورا" .وقــال ُ
سكان املباني املجاورة".
وك ــان ب ـيــان بـلــديــة ب ـيــروت قــد أشــار
الى أن املحافظ شبيب وضمن "إطار
مالحقة املسؤولني عن هذه القضية،
طلب من نقابة املهندسني في بيروت
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـت ـق ــاري ــر الـهـنــدسـيــة
واتـخــاذ اإلج ــراءات املناسبة للتأكد
م ـ ــن سـ ــامـ ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــاص ـ ــل ع ـ ـلـ ــى رخـ ـص ــة
إس ـكــان بـتــاريــخ  2008/5/5مـ ّـوقـعــة
مــن املـهـنــدس امل ـســؤول املنتسب الى
نقابة املهندسني في بيروت ،محمد
زين ( )..واإلفــادة عن مدى مسؤولية
املهندس إسـتـنــادا الــى وضــع البناء
الراهن .كما طلب املحافظ من النيابة
العامة اإلستئنافية اإلطــاع وإجراء
امل ـق ـت ـضــى ال ـق ــان ــون ــي ،ب ـع ــدم ــا تـبــن
أن املـ ـ ــواد املـسـتـعـمـلــة غ ـيــر مـطــابـقــة
لـلـمــواصـفــات ،وأدت ال ــى ضـعــف في
الـبـنــاء مــن الناحية اإلنـشــائـيــة والــى
وج ـ ـ ــود خ ـط ــر داه ـ ـ ــم ع ـل ــى ال ـس ــام ــة
العامة".

ّ
الظني
لم يصدر القرار
في قضية الطفلة إيلال
طنوس ،يوم األربعاء الماضي،
كما كان متوقعًا ،إذ أرجأ
قاضي التحقيق في بيروت
جورج رزق الجلسة إلى
ً ،2017/1/11
بناء على طلب
المستشفيات بمواجهة
أعضاء اللجنة ّ
الطبية ،التي
سبق أن واجهوها وقابلوها
مرات ّ
ّ
عدة ّقبل صدور
تقريرها .كل ذلك يوصل إلى
نتيجة واضحةُ :مماطلة
بعد ُمماطلة
فيفيان عقيقي
بعد ُالجلسة األخـيــرة منذ يومني ،كان
م ــن املـ ـفـ ـت ــرض ب ـق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق فــي
التحقيق
بيروت ،جورج رزق ،أن يختم ُ
فــي ال ــدع ــوى الــرقــم  2015/777املـقــامــة
ض ـ ّـد مستشفيات "امل ـعــونــات" و"أوت ـيــل
ّ
األميركية" وأطبائها،
ديــو" و"الجامعة
بـجـنــايــة وجـنـحــة اإليـ ــذاء وبـتــر أط ــراف
الطفلة إيلال طـنــوس ،وأن يحيل امللف
إل ــى الـنـيــابــة الـعـ ّ
ـامــة إلب ــداء الـ ــرأي ،قبل
ّ
أن يصدر قراره الظني ،وبدء املحاكمة،
ّ
إل أنه ارتأى تأجيلها إلى 2017/1/11
ملواجهة املستشفيات واألطباء باللجنة
ال ـط ـبـ ّـيــة ال ـت ــي تــرأس ـهــا نـقـيــب األط ـب ــاء
الـ ـس ــاب ــق شـ ـ ــرف ب ـ ــوش ـ ــرف وم ـن ــاق ـش ــة
التقرير الصادر عنها ،وذلــك ً
بناء على
طلب املستشفيات ّ
املدعى عليها.
يـبــدو أن سـيــاســة ت ـبــادل األدوار تفعل
فعلها بني املستشفيات الثالثة ،وتحت
غـ ـط ــاء الـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـ ــذي يـ ُـم ـ ّـده ــا بـمـهــل
ّ
"قانونية" لإلمعان في املماطلة بملف
ي ــرواح مـكــانــه مـنــذ نـحــو سـنــة ونصف
سـ ـن ــة .م ــن الـ ــواضـ ــح أن امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
ت ـت ـقــاذف امل ـســؤولـ ّـيــات تـ ــارة ،ث ـ ّـم تعمد
إلى تأمني غطاء لبعضها البعض تارة
أخــرى ،األمــر الــذي دفــع الجهة ّ
املدعية،
خ ـ ــال ج ـل ـســة األربـ ـ ـع ـ ــاء املـ ــاضـ ــي ،إل ــى
ّ
ط ـلــب تــوق ـيــف ك ــل األطـ ـب ــاء ،واملـطــالـبــة
ّ
ب ـت ُـعــوي ـضــات م ــال ــي ــة نـتـيـجــة الـتــأخـيــر
واملـمــاطـلــة املـتـكـ ّـررة ،وإحــالــة املـلــف إلى
الـنـيــابــة ال ـعـ ّ
ـامــة إلبـ ــداء الـ ــرأي وإص ــدار

ّ
الظني ،لكن من دون نتيجة.
القرار
ّ
ف ــي ال ـج ـل ـســة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي خــصـصــت
ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق مـ ـ ــع امل ـ ـ ـ ّـدع ـ ـ ــى عـ ـلـ ـيـ ـه ــم فــي
ّ
 ،2016/11/23ح ـ ـضـ ــر م ـم ـث ـل ــو كـ ــل
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات وأطـ ـب ــاؤه ــا بــاس ـت ـث ـنــاء
ّ
األميركية رنــا شــرارة
طبيبة الجامعة
ب ـ ــداع ـ ــي الـ ـسـ ـف ــر .وع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدار خـمــس
س ــاع ــات اس ـت ـغــرق ـت ـهــا ال ـج ـل ـس ــة ،أع ــاد
ّ
املدعى عليهم تكرار ما سبق أن أدلوا به
ّ
فــي االسـتـجــواب وفــي الــدفــوع الشكلية
ّ
التي ّ
قدموها ،كما حاول كل ُمستشفى
ّ
رمي املسؤولية على طبيبه املعالج أو
على املستشفيات األخرى.
ح ـصــر مـسـتـشـفــى "املـ ـع ــون ــات" عــاقـتــه
ّ
زمنية ال تتجاوز
بالقضية ضمن فترة
 35سـ ــاعـ ــة أمـ ـضـ ـتـ ـه ــا الـ ـطـ ـفـ ـل ــة ل ــدي ــه،
ّ
ورك ــز على النتيجة (بـتــر األط ــراف في
مستشفى آخ ــر) متغاضيًا عــن السبب
الــذي ّأدى إلــى ذلــك (اإلهـمــال واألخطاء
ال ـط ـبـ ّـيــة ال ـحــاص ـلــة ل ــدي ــه) ،وع ـم ــد إلــى
رم ــي مـســؤولـ ّـيــة مــا حـصــل داخ ـلــه على
ال ـط ـب ـي ــب عـ ـص ــام مـ ـعـ ـل ــوف ،ب ــاع ـت ـب ــاره
ّ
ليس موظفًا في املستشفى لكي تجري
مــاح ـقــة األخ ـي ــر ع ـلــى أف ـع ــال الـطـبـيــب.
واقتصرت ردوده على أسئلة التحقيق
ّ
بـعـبــارة "لـســت مطلعًا على املــوضــوع"،
ّ
وخ ـص ــوص ــا ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بــأس ـبــاب
تأخير فحص الدم ،وعدم متابعة حالة
الطفلة من طبيبة الطوارئ.
ّ
كذلك فعل "أوتيل ديو" مشيرًا إلى أن كل
ما له عالقة بالطفلة ،التي وصلت إليه
ّ
يتحمله
وهــي تلعب على حـ ّـد تعبيره،
الطبيب كارلوس أكاتشاريان (املناوب
لديه) ،قبل أن يناقض نفسه باإلشارة
إلـ ــى أن ال ـج ـس ــم ال ـت ـمــري ـضــي أع ـطــاهــا
ً
دواء ل ـخ ـفــض الـ ـ ـح ـ ــرارة .ب ـي ـن ـمــا أش ــار
أك ــات ـش ــاري ــان ع ـنــد الـتـحـقـيــق م ـعــه إلــى
أن التشخيص ال ــذي قـ ّـدمــه لــه معلوف
عبر الهاتف تمحور حــول "قـصــور في
الـكـلــى" ف ـقــط ،وتــأكـيــد عـلــى أن "الطفلة
ب ـحــال ج ـ ّـي ــدة" ،وه ــذا يـثـبــت الـخـطــأ في
التشخيص ال ــذي ارتـكـبــه مـعـلــوف ،من
دون أن يـلـحــظ أك ــات ـش ــاري ــان ع ــوارض
ّ
اإلنتانية" خــال فترة مكوث
"الصدمة
الطفلة فــي غــرفــة ال ـطــوارئ ،األم ــر الــذي
ّ
ق ــل ــص فـ ــرص ن ـجــات ـهــا ن ـظ ـرًا إلـ ــى عــدم
معالجتها.
ّ
األميركية" إلى
فيما أشــارت "الجامعة
أنـ ــه ال ع ــاق ــة ل ـه ــا ب ـم ـسـ ّـب ـبــات ال ـحــالــة
التي وصلت إليها الطفلة ،مشيرة إلى
أنها قامت بما استطاعت حفاظًا على
حياتها ،وأنها سبق أن أعلمت طبيبها
(ع ـصــام م ـع ـلــوف) ب ـعــدم وج ــود أمــاكــن
فارغة لديها في العناية الفائقة ،وهو

تطالب الجهة ّ
المدعية
بتوقيف األطباء
ّ
وبتعويضات مالية
وبإصدار القرار الظنيّ
ّ
األميركية ،تشير خالصته إلى
املتحدة
أن العالج الذي حصلت عليه الطفلة في
"الـجــامـعــة األمـيــركـ ّـيــة" صحيح ،بعكس
م ــا يـشـيــر إل ـي ــه ت ـقــريــر لـجـنــة بــوشــرف
الطبية التي ّ
ّ
عينها القضاء اللبناني.
فـ ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة فــي
 ،2016/11/30ح ـضــر الـجـمـيــع وغ ــاب
مستشفى املعونات في مخالفة لقوانني
ال ـت ـح ـق ـيــق الـ ـج ــزائ ـ ّـي ــة ،م ــا دفـ ــع الـجـهــة
امل ـ ّـدع ـي ــة إلـ ــى ط ـلــب اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات

ّ
المواجهة ُ
الطبية تزيد مخاوف األهل
المفترضة مع اللجنة
من إمكان ممارسة ضغوط لتغيير خالصاتها

إضاءة

ــطع»
بعدها بإعداد ورقة تتضمن جملة من
«التعديالت املفترضة» على القانون،
ّ
ً
ولعل ّ
أهمها ثالثة «أوال ،في تعريف
العنف الذي جاء محصورًا في مادته
الثانية بمعنى أنه لم يشمل أنواعًا من
العنف على شاكلة املعنوي .وثانيها،
تخصيص الحماية للنساء ،إذ عندما
يـكــون التمييز مــوجــودًا ،يفترض أن
يكون هناك قانون يخصص النساء
لحني ما يصير في شي اسمه قوانني
شاملة ،أمــا التعديل الثالث فيتعلق
ب ـت ـخ ـص ـي ــص مـ ـحـ ـكـ ـم ــة لـ ـلـ ـنـ ـظ ــر فــي
قضايا النساء ،على أن تكون املحكمة
األسرية».
ّ
غير أن قائمة التعديالت التي كانت
قـ ــد ط ــال ـب ــت ب ـه ــا ك ـف ــى ق ـب ــل صـ ــدور
ال ـق ــرار ،ال تـتــوقــف عـنــد ه ــذه الـنـقــاط
الثالث ،فثمة تعديالت كثيرة يحتاج
إليها هذا القانون لكي ال يبقى اسمه
ً
قانونًا مبتورًا .ففي مــا يخص مثال
س ــن ال ـح ـضــانــة ،وخ ـصــوصــا إذا ما
كــانــت امل ــرأة قــد تـعــرضــت للعنف مع

ما يدحض ادعاءاته أنه حجز لها غرفة
ّ
األميركية" قبل أن يتخذ
في "الجامعة
ق ـ ــرار نـقـلـهــا م ــن "املـ ـع ــون ــات" .واسـتـنــد
ّ
ّ
علمي يحلل عالج
املستشفى إلى تقرير
الطفلة إيلال ،حصل عليه من الواليات

ّ
ّ
ـم .خـ ــال الـتـحـقـيــق
ال ـق ــان ــون ــي ــة ب ـح ــق ـه ـ ّ
مــع ش ــرارة الـتــي تـعــذر التحقيق معها
فــي الـجـلـســة األولـ ــى ،أشـ ــارت إل ــى أنها
أن ـ ـقـ ــذت حـ ـي ــاة إي ـ ـلـ ــا ،وأن ـ ـهـ ــا "فـ ـخ ــورة
وصلت
بــذلــك" ،مـشـيــرة إل ــى أن الـطـفـلــة ّ
إل ــى املـسـتـشـفــى ت ـعــانــي م ــن ت ـخــثــر في
ّ
إنتانية ّ
مر عليها أكثر من
الدم وصدمة
ّ
يوم .فيما طالبت "الجامعة األميركية"
ب ـم ــواج ـه ــة م ــع ال ـل ـج ـنــة ال ـط ـب ـ ّـي ــة ال ـتــي
تـ ّـرأسـهــا بــوشــرف (تـقــريــر ه ــذه اللجنة
خفف املسؤولية عن "املعونات" و"أوتيل
دي ــو" وحـ ّـمـلـهــا لــ"الـجــامـعــة األمـيــركـ ّـيــة"،
مـ ــا دف ـ ــع الـ ـب ــروفـ ـس ــور أم ـ ــن ق ـ ــزي ال ــى
االنفصال عنها وإصدار تقرير مستقل
ّ
ّ
املستشفيني األولني).
مسؤولية
يبي
ُ
تبادل املسؤوليات ،واملطالبة بمواجهة
إح ــدى الـلـجــان الـطـبـ ّـيــة ،الـتــي سـبــق أن
واجـهــت وقــابـلــت املـ ّـدعــى عليهم ،مـ ّـرات
ّ
عدة ،قبل إصدار تقريرها ،يفتح الباب
أمام مواجهات مع اللجان األخرى ،كون
القضاء استند إلى  3تقارير في قضية
إيلال وهي :تقرير وزارة الصحة ،تقرير
بوشرف وتقرير قزي ،األمر الذي يزيد
مـخــاوف أهــل إيلال مــن إمـكــان ممارسة
ضغوط لتغيير أقــوال اللجنة ،ووجود
اتـ ـ ـف ـ ــاق ض ـم ـن ــي ب ـ ــن املـ ـ ـ ّـدعـ ـ ــى ع ـل ـي ـهــم
ُ
للممالطة ،عبر إعادة امللف إلى مراحله
األول ـ ــى ،وف ـتــح تـحـقـيــق ج ــدي ــد ،وتــالـيــا
إطالة أمد النزاع وبدء املحاكمة.

«مركز طانيوس ّ
وثريا سمعان»
في الجامعة األميركية في بيروت
طفلها ،فكيف يتم التصرف في مثل
هذه الحالة لحماية هذا الطفل؟ تشير
امل ــادة  12مــن الـقــانــون إلــى كــون «أمــر
الحماية يهدف إلى حماية الضحية
وأط ـ ـفـ ــال ـ ـهـ ــا (…) وهـ ـ ـن ـ ــا األطـ ـ ـف ـ ــال
امل ـش ـم ــول ــون ح ـك ـمــا ب ــأم ــر ال ـح ـمــايــة
ّ
أول ـئــك الــذيــن هــم فــي س ــن الحضانة
القانونية وفق أحكام قوانني األحوال
الشخصية وسائر القوانني املعمول
بها» .وهنا ،تقترح الجمعية إضافة
التعديل املتعلق بأنه «يعود للقاضي
الناظر بطلب الحماية تقدير وضع
ال ـق ــاص ــر امل ـط ـل ــوب ح ـمــاي ـتــه لـتـقــريــر
حــاج ـتــه إلـ ــى ال ـح ـمــايــة أو عــدم ـهــا».
هذه اإلضافة ،فيما لو تمت ،ستعفي
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال املـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــن لـ ـلـ ـخـ ـط ــر مــن
ال ـخ ـضــوع ل ـق ــرار امل ـحــاكــم الـطــائـفـيــة
الجائرة .أما في ما يخص املــادة ،17
ً
مثال ،والتي تتعلق «بحق الضحية
وسائر املستفيدين من أمر الحماية
(…) أن ي ـط ـل ــب إلـ ـ ــى املـ ــرجـ ــع الـ ــذي
أصــدر األمــر أو مــن املحكمة الناظرة

بالدعوى إلغاءه أو ( .»)...هنا ،يجوز
ً
ال ـ ـس ـ ــؤال م ـ ـثـ ــا عـ ـم ــن ه ـ ــي امل ـح ـك ـمــة
الـنــاظــرة؟ وهـنــا أيـضــا ،يكمن جوهر
التعديل املطلوب على امل ــادة بحيث
يصبح للمحكمة الـنــاظــرة صـفــة أي
«املـحـكـمــة ال ـجــزائ ـيــة» ،ك ــي ال يفسح
ف ــي املـ ـج ــال أيـ ـض ــا إلعـ ـط ــاء امل ـحــاكــم
الطائفية اختصاصًا في تعديل أمر
الحماية أو حتى في العودة عنه.
ه ـ ـ ـ ــذه ع ـ ـي ـ ـنـ ــة م ـ ـ ــن «اإلص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــات»
ً
امل ـط ـلــوبــة ،وه ـ ــي ،أصـ ـ ــا ،ال تـتــوقــف
هـنــا ،فثمة م ــواد كثيرة بحاجة إلى
التعديل ،بينت كفى جــزءًا منها في
ً
«الجردة» ،والذي ضمنته  14تعديال
«تـ ـ ـم ـ ـ ّـس الـ ـج ــوه ــر ولـ ـيـ ـس ــت مـ ـج ـ ّـرد
ت ـف ـص ـيــل» ،ع ـلــى م ــا ت ـق ــول ع ــواض ــة.
ولكن ،من سيصلح؟ هذا هو السؤال
الـصـعــب ،فـمــن سيصلح انـتـظــر قتل
عـ ـش ــرات ال ـن ـس ــاء ك ــي ي ـق ـ ّـر الـ ـ ـ ــ«»293
ً
املعطوب أصــا .فهل ينتظر عشرات
أخريات كي ّ
يقر التعديالت ،أو على
األقل جزءًا منها؟

أطلقت الجامعة األميركية في بيروت ( )AUBإسم الراحلني طانيوس وثريا سمعان
على مركز جراحة العيادات الخارجية في املركز الطبي التابع للجامعة ،بعد تلقيها هبة
بقيمة عشرة ماليني دوالر من «مؤسسة سمعان».
«مــركــز طــانـيــوس وثــريــا سـمـعــان» مخصص للمرضى الــذيــن يخضعون لعمليات
جراحية ويغادرون املستشفى في اليوم نفسه ،وهو يمتد على مساحة  2000متر
مربع في الطابق التاسع من املبنى الجديد للمركز الطبي (مركز حليم وعايدة دانيال
األكاديمي والعالجي) .وسيفتتح في الربع الثاني من عام  ،2017وهو يتألف من منطقة
التحضير للجراحة ،وثالث غرف عمليات فائقة التجهيز ،وقاعة لإلنعاش ،وصيدلية،
ومنشآت دعم أخرى.
ّ
وقال رئيس الجامعة فضلو خوري إن املركز سيمكن املرضى من «اختبار مستوى
رعاية عاملي في الجراحة بالعيادات الخارجية ،وسيضمن أن لدينا أفضل وأملع الجراحني
واألطباء واملمرضني واملتدربني للحصول على أفضل بيئة ممكنة ملمارسة الطب».
وتــأسـســت «مــؤسـســة سـمـعــان» ع ــام  2011عـلــى يــد عـضــو مجلس أم ـنــاء الجامعة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت م ــارون سـمـعــان .وه ــي تـقــوم بــأعـمــال خـيــريــة دعـمــا للتعليم،
واالستشفاء ،والرعاية االجتماعية.
ّ
ّ
وقــد ولــد طانيوس سمعان فــي ديــردغــيــا فــي جنوب لبنان وت ــزوج مــن ثريا الخوري
في العام ُ ،1941
ورزقــا بسبعة أوالد هم مــاري ،ونادية ،وجــورج ،وسمعان ،ونصرة،
ومارون ،وسيدة.

