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مجتمع وإقتصاد
ُ
للمستشفيات الخاصة في لبنان .تكشف ُ
تحكم آلية توزيع السقوف المالية ُ
المعطيات وجود تفاوت كبير بين
على الغالف ال معايير واضحة
ّ
ُ
المخصصات المالية ُ
للمستشفيات من دون أي مبرر لهذه التفاوتات ،غير السعي الى إبقاء الصحة «رهينة الزبائنية السياسية» ،على حد تعبير الخبير في قضايا
الصحة العامة ،نبيل الحسن .في السنوات األربع الماضية ،لم يخضع جدول األسقف المالية ألي دراسة واضحة تأخذ في االعتبار التغيرات التي قد تطرأ على
واقع هذه ُ
المستشفيات ،والتي تستدعي تاليًا اعادة النظر في مخصصاتها المالية

وزارة الصحة:

مستشفيات بسمنة ومستشفيات بزيت
هديل فرفور
مليارات ليرة لبنانية
أكثر من عشرة ُ
كان السقف املالي ملستشفى عني وزين
ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــوف عـ ــام ُ ،2012فــي
مقابل ستة مـلـيــارات لـيــرة ملستشفى
الجامعة األميركية فــي بـيــروت .علمًا
ّ
يضم
أن األول يضم  137سريرا ،فيما
الـ ـث ــان ــي  400س ــري ــر .أكـ ـث ــر م ــن ذل ــك،
يـبـلــغ الـسـقــف املــالــي لـلـســريــر الــواحــد
فــي "عــن وزي ــن" نحو  73مليون ليرة
فيما يبلغ السقف املــالــي للسرير في
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة 16
مليون ليرة لبنانية ،أي أكثر من أربعة
أضـ ـع ــاف! م ــا ي ـع ـنــي أن ال ـح ــدي ــث عن
اعتماد عــدد األس ــرة كمعيار لتحديد
الـسـقــف امل ــال ــي غـيــر صـحـيــح .فـهـنــاك،
ً
مثال ثالثة مستشفيات تمتلك العدد
نـفـســه مــن األسـ ــرة ،وم ــع ذل ــك يختلف
السقف املــالــي ُ لكل منها .ففيما يبلغ
السقف املالي ملستشفى السان جورج
ف ــي ال ـح ــدث (ي ـض ــم ن ـحــو  50س ــري ـرًا)
 700مـلـيــون لـيــرة لبنانية ،أي بقيمة

لم يخضع توزيع السقوف المالية
ألية معايير علمية واضحة
لبنانية للسرير
بقيمة  14مليون ليرة
ُ
الواحد ،يبلغ السقف املالي ملستشفى
ال ـحــايــك ف ــي املـ ــن ،الـ ــذي ي ـضــم ال ـعــدد
نفسه مــن األس ـ ّـرة 627 ،مليونًا و320
ألف ليرة لبنانية ،أي  12مليونًا و546
الفًا و 400ليرة للسريرّ .أما ُمستشفى
شــاهــن فــي طــراب ـلــس ،ال ــذي يـضــم 50
ســريـرًا أيـضــا ،فقد بلغ السقف املالي
له  550مليون ليرة ،أي  11مليون ليرة
للسرير الواحد.
وت ــوزع السقوف املالية وفــق الجدول
الـ ــذي ن ــص عـلـيــه امل ــرس ــوم رق ــم 7343
الصادر ُ في  29كانون األول عام 2011
والــذي نشر في الجريدة الرسمية في
 12كــانــون الـثــانــي ع ــام  .2012وحتى
عام  ،2016بقي الجدول نفسه وبقيت
امل ـخ ـص ـصــات امل ــال ـي ــة لـلـ ُـمـسـتـشـفـيــات
ُم ـ ـحـ ــددة ع ـل ــى أس ـ ــاس هـ ــذا امل ــرس ــوم.
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر م ـق ــرب ــة م ــن وزي ــر
الصحة غـســان حاصباني ،لــم يسبق
خ ــال ال ـف ـت ــرات املــاض ـيــة أن خضعت

هـ ــذه ال ـس ـق ــوف أليـ ــة م ـعــاي ـيــر عـلـمـيــة
واضحة ،الفتة إلى أن السقوف املالية
التي ُوضعت ُ
للمستشفيات الخاصة
لـعــام  2017هــي نفسها الـتــي وضعت
العام املاضي أيام الوزير السابق وائل
أبو فاعور.
مصادر الوزارة تقول إن عدد األسرة
ال يصلح كمعيار لتحديد السقف،
«األمر يتطلب البحث في حجم إقبال
امل ــرض ــى ع ـلــى ُمـسـتـشـفــى دون آخ ــر،
وحجم الضغط الذي يتلقاه .ال يمكن
دعــم ُمستشفى يملك  200سرير وال
إقبال عليه أكثر من مستشفى يملك
ً
 50س ــريـ ـرًا وي ـش ـهــد إقـ ـب ــاال كـثـيـفــا».
هـ ــل ه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن م ـع ـي ــار اإلقـ ـب ــال
وال ـض ـغــط ه ــو امل ـع ـت ـمــد؟ ه ـنــا ،تـقــول
امل ـص ــادر ص ــراح ــة ،إن املـعــايـيــر غير
م ــوج ــودة ،مــن دون أن تـنـفــي وجــود
عامل املصالح السياسية والحزبية
وال ـط ــائ ـف ـي ــة الـ ـ ــذي ي ـل ـعــب دوره فــي
مسألة دعم ُمستشفيات دون غيرها.
ُ
وت ـض ـي ــف مـ ـص ــادر ال ــوزي ــر ف ــي هــذا
ّ
الصدد« :لقد أعــد الوزير حاصباني
آلية علمية تستند إلــى معايير عدة
ل ـ ُت ـح ــدي ــد الـ ـسـ ـق ــوف امل ــالـ ـي ــة لـلـسـنــة
املقبلة .وهــذه اآللية ستترفع عن أي
طائفية أو مناطقية».
حسابات ُ
م ـ ــاذا ع ــن امل ـس ـت ـش ـف ـيــات الـحـكــومـيــة
وعن سقوفها املالية؟ بحسب دراسة
املواطنني في خدمة الزبائنية
«صحة
ُ
الـسـيــاسـيــة» امل ـعــدة مــن قـبــل الخبير
في قضايا الصحة ،نبيل حسن ،فإن
ُ
أرقام موازنة عام  2012تظهر أن قيمة
الـصــرف على االستشفاء بلغت 340
مليار ليرة %82 ،منها ُ
للمستشفيات
الـخــاصــة و %18فقط ُ
للمستشفيات
الحكومية.
ك ــذل ــك ،تـ ـق ـ ّـدر امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي أنـفـقـتـهــا
وزارة الصحة على االسـتـشـفــاء عام
 2014بنحو  420مـلـيــار ل ـيــرة%75 ،
منها صرفت للمستشفيات الخاصة
و %25فقط للمستشفيات الحكومية
.
ّ
مصادر وزارة الصحة على هذا
وترد
ُ
األم ـ ــر بـ ــأن امل ـس ـت ـش ـف ـيــات الـحـكــومـيــة
تـلـقــى الــدعــم مــن ج ـهــات أخ ــرى أيضًا
غ ـي ــر وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،ك ــال ـه ـب ــات مــن
ً
الـ ـجـ ـه ــات امل ــانـ ـح ــة وغـ ـي ــره ــا ،ف ـضــا
ُع ــن أن ال ـ ـ ـ ــوزارة «م ـج ـب ــرة ع ـل ــى دع ــم
املستشفيات التي تتلقى ضغطًا أكثر
م ــن غ ـيــرهــا ،وه ــي ف ــي طـبـيـعــة الـحــال

يبلغ السقف المالي للسرير في مستشفى «عين وزين»  73مليون ليرة ،مقابل  16مليونًا في الجامعة األميركية (هيثم الموسوي)

ُ
املستشفيات الـخــاصــة» ،فيما يذهب
ّ
القول في دراسته إن تعمد
حسن إلى ُ
إهمال دعم املستشفيات الحكومية ما
هو إال دليل على «قــرار إبقاء الصحة
رهينة الزبائنية السياسية ومصالح
أصحاب املستشفيات الخاصة».
الجدير ذكره في هذا الصدد ،أن وزارة

الصحة تصرف ما ُيقارب  4مليارات
ل ـيــرة لـ ُبـنــانـيــة سـنــويــا مــن مــوازنـتـهــا
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوصـ ـف ــات وامل ــؤسـ ـس ــات
الصحية .جزء كبير من هذه األمــوال
ي ــذه ــب إل ـ ــى م ــؤسـ ـس ــات ذات طــابــع
سـيــاســي أو دي ـنــي ،بحسب الــدراســة
ال ـت ــي ت ـخ ـلــص إلـ ــى الـ ـق ــول إن وزارة

ال ـص ـح ــة «ت ـل ـع ــب دورًا أس ــاس ـي ــا فــي
تعزيز الزبائنية السياسية من خالل
دفع من املوازنة العامة ثمن الخدمات
الصحية التي تقدمها مستوصفات
وم ـ ــراك ـ ــز ص ـح ـي ــة ت ــابـ ـع ــة لـ ــأحـ ــزاب
وتـقــدم خدماتها باسم تلك األحــزاب
أو املجموعات الطائفية التابعة لها».

بيروت
مركز كليمنصو

األسرة
عدد ّ
100

السقف المالي اإلجمالي
50,000,000

األسرة
السقف المالي /عدد ّ
500,000

نجار

53

100,000,000

1,886,792

بيروت نوفل

40

300,000,000

7,500,000

أوتيل ديو

430

3,400,000,000

7,906,976

بخعازي

50

500,000,000

10,000,000

رزق

160

1,650,000,000

10,312.500

بيروت التخصصي للعيون

20

300,000,000

15,000,000

الجامعة األميركية

400

6,400,000,000

16,000,000

حداد لراهبات الوردية

50

1,000,000,000

20,000,000

القديس جورجيوس

210

5,100,000,000

24,285,714

اللبناني الجعيتاوي

150

4,200,000,000

28,000,000

املقاصد الخيرية

200

5,702,500,000

28,512,500

تقرير

ّ
االعتداءات مستمرة على الليطاني :المرامل تعطل

فصول االعتداءات المباشرة على
الليطاني وآالف األهالي المستفيدين
ّ
مستمرة ،رغم كل اإلجراءات
من مياهه
التي قرر مجلس الوزراء اتخاذها في سبيل
تنظيف النهر ومعاقبة المعتدين
داني األمين
إض ــاف ــة إل ــى م ـهــامــه األس ــاس ـي ــة ،عـ ّـن
املــدعــي الـعــام البيئي واملحامي العام
االس ـت ـئ ـنــافــي ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة ،الـقــاضــي
نديم الناشف ،مستشارًا قضائيًا لدى

املديرية العامة ألمن الدولة .هذا القرار
ّ
ال ـج ــدي ــد ،جـ ــاء ب ـعــد أن ك ــل ــف مجلس
ال ـ ــوزراء ج ـهــاز أم ــن ال ــدول ــة بمتابعة
ً
االعتداءات على نهر الليطاني بدال من
قوى األمن الداخلي" ،منعًا للتجاوزات
غ ـيــر ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت تحصل
خـ ــال ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،وال ـت ــي لم
تـفـلــح ال ـق ــوى األم ـن ـيــة املـكـلـفــة حينها
بضبط املخالفني ومحاسبتهم بسبب
التدخالت املعروفة".

تعطيل ضخ المياه
أك ـث ــر م ــن  7سـ ـن ــوات م ــن االع ـ ـتـ ــداءات
املستمرة ألصحاب املرامل ،على مياه
النهر ،التي تؤدي إلى تلوث هذه املياه

وعـ ــدم إم ـكــان ـيــة ضـخـهــا إل ــى امل ـن ــازل.
وفي كل فترة يجد املوظفون العاملون
بلدة الطيبة
في محطة ضخ املياه في ّ
أنـهــم ملزمون بــوقــف الـضــخ إلــى حني
ت ـن ـظ ـي ــف امل ـ ـيـ ــاه وت ـن ـظ ـي ــف م ـصــافــي
"مشروع الطيبة" من األتربة والنفايات
املـخـتـلـفــة ،وبــالـتــالــي الـتــوقــف عــن جـ ّـر
امل ـي ــاه إل ــى أك ـث ــر م ــن  52ب ـل ــدة وقــريــة
فــي الـجـنــوب ،كــل ذل ــك بسبب "الــرمــال
واألت ـ ّـرب ــة ال ـت ــي ت ـت ـجـ ّـمــع ق ــرب محطة
الضخ الرئيسية في نهر الليطاني".
قبل أسـبــوعــن أعلنت حــالــة الـطــوارئ
مـ ـج ــددًا ف ــي مـ ـش ــروع ال ـط ـي ـبــة ،ووج ــه
عــدد مــن املوظفني ن ـ ً
ـداء إلــى "أصـحــاب
الضمائر الـحـيــة ،نناشدكم بالتدخل

لــوقــف مسلسل غسل ال ــرم ــال ...أمــا آن
اآلوان ملنعهم من االعتداء على البيئة
وصحة املواطنني؟".
ي ـس ـت ـن ـكــر أحـ ـ ــد هـ ـ ــؤالء امل ــوظـ ـف ــن أن
"األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة اس ـت ـطــاعــت كشف
امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة ول ــم تستطع
معرفة أسـمــاء مالكي امل ــرام ــل؟" ،الفتًا
إلـ ـ ــى أن امل ـ ـيـ ــاه الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن ضـخـهــا
بسبب هذا التلوث ال تكفي حاجة ربع
املشتركني.
ف ــي الـصـيــف امل ــاض ــي ،رف ـعــت بـلــديــات
بـنــت جـبـيــل ومــرجـعـيــون عــن كاهلها
ع ــبء مـطــالـبــة األه ــال ــي بــإيـصــال مياه
النهر الـقــريــب إلــى منازلهم فــي شهر
الجفاف .فأرسلت نعيها عبر رسائل

ال ـ ـ ـ ـ ــ( )smsال ـت ــي جـ ــاء ف ــي مـضـمــونـهــا
"ن ـح ـي ـط ـكــم ع ـل ـمــا ب ـت ـع ـطــل مـضـخـتـ ّـي
املياه في نهر الليطاني ،بسبب الرمال
واألوس ــاخ ،وال وقــت محدد لحل هذه
األزمة ،ألن إجراءات الصيانة معقدة"،
األمر عينه يتكرر كل صيف.

أصحاب المرامل غير آبهين
هـنــا فــي أس ـفــل ال ـ ــوادي ،ش ـمــال بلدة
الـطـيـبــة ،تعبر مـيــاه نـهــر الليطاني،
ف ــي امل ـك ــان الـ ــذي ش ـ ّـي ــدت فـيــه محطة
ح ــديـ ـث ــة ،ت ـت ـج ـ ّـمــع الـ ــرمـ ــال بـكـمـيــات
كبيرة ،ويعمل عدد من العمال يوميًا
ع ـل ــى إزال ـ ـ ــة م ــا ت ـي ـ ّـس ــر م ـن ـه ــا ،وب ـعــد
أيـ ـ ــام ت ـع ــود امل ـش ـك ـلــة ع ـي ـن ـهــا" .أن ـه ــم

