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مجتمع وإقتصاد
قضية
ما ينطوي عليه الحكم الصادر ،أمس ،عن الهيئة العليا للتأديب بعزل رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي ،منى بعلبكي،
ّ
ّ
يفوق كل تصور أو خيال .ليس ألن الجريمة التي كشفها فظيعة و«سببت وفاة» مرضى سرطان ،بينهم أطفال ،بل ألن التحقيقات فيها اقتصرت حتى اآلن
على الجانب اإلداري ،واستغرقت ثماني سنوات ،ليصدر قرار بعزل ُ
المتهمة من الوظيفة العامة ،علمًا بأنهااستمرت في وظيفتها 5سنوات بعدإحالة ملفها
على التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية ،وتركتها منذ سنتين فقط ،وغادرت إلى خارج البالد ...كل هذه ّ
المدة الطويلة بقي الملف نائمًا في القضاء
ولم ّ
يتحرك (ربما) نتيجة تدخالت سياسية

جريمة في مستشفى رفيق الحريري:

القضاء النائم منذ ثماني سنوات
فيفيان عقيقي
ص ـ ـ ـ ــدر ،أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا
للتأديب الـقــرار رقــم  2017/8القاضي
ب ــ«إن ــزال عـقــوبــة تــأديـبـ ّـيــة م ـشـ ّـددة من
ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ب ـحــق رئ ـي ـســة قسم
الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري
الـحـكــومــي ال ـجــام ـعــي ،مـنــى بعلبكي،
وعــزل ـهــا م ــن وظ ـي ـف ـت ـهــا ،وال ـط ـلــب من
ّ
التوسع بالتحقيق
التفتيش املركزي
م ــع ك ــاف ــة شــركــائ ـهــا وإح ــال ـت ـه ــم على
ً
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـتــأديــب ،ف ـض ــا عن
إي ـ ــداع امل ـل ــف م ـج ــددًا ال ـن ـيــابــة ال ـعـ ّ
ـامــة
ّ
ّ
التمييزية ،والطلب من وزارة الصحة
إل ـغــاء إذن مــزاولـتـهــا مـهـنــة الصيدلة
وشطبها من الـجــدول» ...وذلــك بتهمة
«قيامها باالستيالء على ّ
كمية كبيرة
ّ
السرطانية املــوجــودة في
مــن األدوي ــة ُ
وامل ّ
ّ
قدمة من وزارة الصحة
املستشفى،
الـ ـع ـ ّ
ـام ــة ،وب ـي ـع ـهــا واس ـت ـي ـف ــاء ثمنها
ب ـم ـئــات م ــاي ــن ال ـل ـي ــرات ملصلحتها
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،واسـ ـتـ ـب ــدالـ ـه ــا ب ــأدوي ــة
أخ ــرى غـيــر فـ ّـعــالــة وفــاســدة ومنتهية
ال ـص ــاح ـي ــة ،وإع ـط ــائ ـه ــا ل ـع ــدد كـبـيــر
م ــن امل ــرض ــى امل ـص ــاب ــن ب ــال ـس ــرط ــان،
ومعظمهم مــن الـنـســاء واألط ـف ــال ،من
دون عـلـمـهــم ومـعــرفـتـهــم ،م ــا حرمهم
فـ ـ ــرص ال ـ ـش ـ ـفـ ــاء ،وس ـ ـ ّـب ـ ــب وف ــاتـ ـه ــم»،
بحسب ما ورد في القرار املذكور.
فداحة هذه الجريمة لم ّ
تحرك القضاء،
على الرغم من إحالة امللف على النيابة
الـعــامــة التمييزية قـبــل  8س ـنــوات ،إذ
اقتصرت التحقيقات على «التفتيش
املــركــزي» ،ولــم تالحق املتهمة جزائيًا
حتى اآلن ،بل إداريًا ،فيما قامت الهيئة
ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـت ــأدي ــب ب ــواج ـب ــات ـه ــا وف ـقــا
لـصــاحـيـتـهــا ال ـقــانــونـ ّـيــة ،إذ ات ـخــذت
إج ـ ً
ـراء تأديبيًا (ولــو مـتــأخـرًا) يقضي
بعزل املتهمة من وظيفتها ،وهو إجراء
ضـ ـ ـ ــروري ،ول ـك ـن ــه ال ي ـك ـفــي لـتـحـقـيــق
ال ـعــدالــة ،مــا ي ـطــرح أسـئـلــة كـثـيــرة عن

ُ
ال ـح ـمــايــة ال ـت ــي ح ـظ ـيــت ب ـهــا املـتـهـمــة
(وال ـض ــال ـع ــن م ـع ـهــا) والـ ـت ــي (رب ـم ــا)
ســاعــدتـهــا عـلــى ال ـب ـقــاء فــي وظيفتها
الـعــامــة مل ــدة  5س ـنــوات بـعــد اكـتـشــاف
جريمتها وإحالة ملفها على التفتيش
املــركــزي والـقـضــاء ،وســاعــدتـهــا الحقًا
ع ـلــى ت ــرك الــوظ ـي ـفــة ومـ ـغ ــادرة ال ـبــاد
وامل ـم ــاط ـل ــة ف ــي اس ـت ـجــواب ـهــا ك ــل تلك
الـ ـفـ ـت ــرة ...واألهـ ـ ـ ــم ،أن هـ ــذه ال ـح ـمــايــة
(ربـ ـ ـم ـ ــا) هـ ــي الـ ـت ــي م ـن ـع ــت الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع
ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق وم ــاح ـق ــة ال ـضــال ـعــن
اآلخرين ،الذين ،تقول مصادر مطلعة
على سير التحقيقات ،أنهم يشكلون
شبكة «جريمة منظمة» تتاجر بصحة
امل ــرض ــى وت ـ ـهـ ـ ّـدد ح ـي ــات ـه ــم ،وهـ ــو مــا
خلص إليه قــرار الهيئة بإشارته إلى
«وج ــود مـجـمــوعــة مــوظـفــن ينسقون
جهودهم الرتكاب املخالفات والجرائم
الخطيرة دون محاسبتهم وإحالتهم
أمام الهيئة العليا للتأديب».
ت ـ ـش ـ ـيـ ــر م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات الـ ـ ـت ـ ــي أجـ ــرت ـ ـهـ ــا ت ـبــن
ّ
«ت ـ ـ ّ
ـورط ع ــدد م ــن املــوظ ـفــن واألط ـب ــاء
م ــع بعلبكي ف ــي ارت ـك ــاب مخالفاتها
وجرائمها ،ولم يلقوا العقوبة الالزمة
بعد ،بل هم مستمرون في وظائفهم»،
وه ــو مــا دف ــع الهيئة العليا للتأديب
ف ــي ق ــراره ــا إلـ ــى «ط ـل ــب ال ـت ـ ّ
ـوس ــع في
التحقيق معهم ،تمهيدًا لوضع يدها
ّ
على ملفاتهم وإنــزال العقوبة الالزمة
ب ـهــم ،ومـنـعـهــم مــن ارت ـك ــاب مخالفات
مماثلة ،خصوصًا أن قــواعــد العدالة
وامل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة ت ـ ـفـ ــرض ذل ـ ـ ـ ــك ،ل ـت ـحــديــد
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء ال ـت ـس ـل ـس ـل ـيــن
وامل ــوظ ـف ــن اآلخ ــري ــن ورئـ ـي ــس دائـ ــرة
ّ
املالية ورئيس قسم املخازن
الشؤون
واملـ ـح ـ ّـددة أس ـمــاؤهــم ف ــي الـتـحـقـيــق...
حيال بيع وشراء وإعارة كميات كبيرة
م ــن األدويـ ـ ــة ال ـبــاه ـظــة ال ـث ـمــن وقـبــض
ثمنها لـحـســاب بعلبكي الشخصي،
ّ
ومسؤولية األشخاص املشرفني على

بـ ـي ــروت وال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي» .علمًا
أن امل ـل ــف ع ــال ــق ف ــي ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ـ ّ
ـامــة
ال ـت ـم ـي ـي ـ ّ
ـزي ــة م ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـ ـحـ ــن ،فـيـمــا
أحيل امللف من التفتيش املركزي على
الهيئة العليا للتأديب بموجب القرار
قــرارهــا رق ــم  123فــي ع ــام  ،2014بـنـ ً
ـاء
املفتش ميشال
على
تحقيقات أجراها ّ
ديب ،الذي ّ
ّ
عملية بيع
قدم تقريرًا يفند
األدويـ ــة واسـتـبــدالـهــا ب ـ ّ
ـأدوي ــة فــاســدة
ومنتهية الـصــاحـ ّـيــةّ ،أدت إل ــى جني
مبالغ طائلة عبر التزوير واالحتيال
ّ
وصحة املرضى.
وتهديد حياة

اعترافات بعلبكي

يقول قرار الهيئة إنه جرى «حرمان مرضى سرطان فرص الشفاء ّ
وسبب وفاتهم» (أرشيف)

اآللي في املستشفى وإعطائهم
النظام
ّ
بعلبكي ح ــق الــولــوج إلـيــه والـتــاعــب
بالقيود إلكترونيًا ،ومسؤولية بعض
األش ـ ـخـ ــاص فـ ــي وزارة الـ ـص ـ ّـح ــة عــن
ّ
سرطانية خالفًا لألصول
إخراج أدوية
وح ــرم ــان امل ــرض ــى م ـن ـهــا وإع ـطــائ ـهــا
ألح ــد األط ـبــاء وامل ـتــاجــرة بـهــا وقبض
ثـمـنـهــا ،وم ـســؤولـ ّـيــة م ــن ق ــام بــإدخــال
ّ
بصحتها
أدويـ ــة ســرطــانـ ّـيــة مـشـكــوك
ّ
ّ
الصحة وغير
مسجلة في وزارة
غير
م ـع ـت ــرف ب ـه ــا ،وب ـي ــع أدوي ـ ــة مـنـتـهـيــة
ّ
الصالحية وقبض ثمنها نقدًا».

اكتشاف الجريمة
تعود القضية إلــى عــام  ،2008عندما
كـشــف ال ـنــائــب إسـمــاعـيــل س ـكـ ّ
ـريــة عن
تـ ــ ّ
ـورط أح ـ ــد األط ـ ـبـ ــاء ف ــي مـسـتـشـفــى
رفـ ّيــق ال ـحــريــري الـحـكــومــي بعمليات
غـ ــش وت ــزوي ــر أدويـ ـ ــة س ــرط ــان ـ ّـي ــة ،ما

ّأدى إلـ ــى تـ ـح ـ ّـرك ال ـت ـف ـت ـيــش امل ــرك ــزي
وفـ ـت ــح ت ـح ـق ـيــق ونـ ـق ــل ال ـط ـب ـي ــب إل ــى
مستشفى أخ ــرى! قبل أن يغلق امللف
ّ
سياسية ،بحسب ما يقول
العتبارات
ّ
ّ
سكرية لــ«األخـبــار» ،وهــو ما أدى إلى
«اسـ ـتـ ـم ــرار ه ـ ــذه ال ـش ـب ـكــة ب ـع ـم ـل ـهــا»،
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ف ـت ــح إدارة املـسـتـشـفــى
الحكومي تحقيقًا داخـلـيــا ،بـنـ ً
ـاء على
شكاوى مرضىّ ،
تبي بنتيجته وجود
نواقص في األدويــة التي استحصلت
عليها املستشفى مــن وزارة الصحة
فــي عهد الــوزيــر محمد جــواد خليفة،
ولـ ــم ت ـس ـ ّـجــل ف ــي ج ـ ـ ــداول ال ـص ـيــدلـ ّـيــة
وبياناتها ،وكانت مسؤولة عنها منى
بعلبكي.
وبـحـســب م ـص ــادر املـسـتـشـفــى «أح ــال
ّ
مدير املستشفى ،آنذاك ،وسيم الوزان،
ّ
الصحة ،التي طلبت
امللف على وزارة
تـحـ ّـرك النيابة الـعـ ّ
ّ
ـامــة التمييزية في

اس ـت ـغــرق الـتـحـقـيــق م ــع بـعـلـبـكــي في
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـتــأديــب ن ـحــو سـنــة
ون ـ ـصـ ــف س ـ ـنـ ــة .ب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات
«األخـبــار» ،فهي أوقفت عن العمل في
املستشفى منذ سنتني فقط« ،وانتقلت
إل ــى ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة ،م ــا ّأدى إل ــى تأجيل
ج ـل ـســات االسـ ـتـ ـج ــواب مـ ـ ــرارًا لـتــأمــن
حـ ـض ــوره ــا» .وب ـح ـســب اع ـتــرافــات ـهــا،
«عمدت بعلبكي إلى استبدال األدوية
ال ـس ــرط ــان ـ ّـي ــة امل ــرت ـف ـع ــة ال ـث ـم ــن ،ال ـتــي
ت ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا امل ـس ـت ـش ـف ــى م ـجــانــا
م ــن وزارة ال ـص ـ ّـح ــة مل ـعــال ـجــة مــرضــى
ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،بـ ــأدويـ ــة أخ ـ ــرى مـنـتـهـيــة
الصالحية وفاسدة ومـ ّ
ـزورة ،بعضها
يعود إلى هبات حرب تموز ،وبعضها
مصدره الهند كانت تشتريها من أحد
ّ
ّ
مسجلة
التجار املحليني ،وأخرى غير
ّ
في وزارة الصحة» .واعترفت املتهمة
ب ــأن ـه ــا «كـ ــانـ ــت ت ـع ـط ــي ع ـل ــب ال ـ ـ ــدواء
األص ـل ــي ملـسـتـشــار ف ــي مـكـتــب الــوزيــر
ّ
(ع.خ ،).لـتـبــاع ك ــل علبة بنحو  5إلــى
 6م ــاي ــن ل ـي ــرة ل ـب ـنــانـ ّـيــة .وق ــد بــاعــت
ن ـح ــو  150ع ـل ـبــة خـ ــال س ـن ــة واحـ ــدة
ف ـ ـقـ ــط» ،ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر ال ـت ـح ـق ـيــق.
كذلك اعترفت بعبلكي بــ«تــورط نحو
ّ
 20موظفًا في املستشفى معها ،ومن
ّ
ض ـم ـن ـه ــم ال ـط ـب ـي ــب املـ ـتـ ـخ ــص ــص فــي

تقرير

مجلس الوزراء يدرس تجديد عقد نادي الغولف  1100ليرة سنويًا بـــ
تنتهي في ّ 2017/9/26
مدة العقد
ّ
الممدد لنادي الغولف الستثمار نحو
 225ألف متر مربع من االمالك ّ
العامة
في منطقة الغبيري .تطلب إدارة النادي
تجديد هذا العقد ّ
لمدة  10سنوات
ّ
المحدد منذ 54
إضافية بالبدل نفسه،
عامًا ،وهو بقيمة  1100ليرة سنويًا
فقط ال غير ،في حين تطرح بلدية
الغبيري تلزيمها هذا العقد بقيمة
مليون دوالر سنويًا من أجل تحويل هذه
المساحة الشاسعة الى ًمساحة خضراء
مفتوحة للجميع ،بدال من أن تبقى
حكرًا على فئة دون غيرها!

محمد وهبة
يـبـحــث مـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ــي جلسته
اليوم ،بندًا على جدول أعماله ،يتضمن
طلب إدارة نــادي الغولف تجديد عقد
اس ـت ـث ـمــار ن ـحــو  225ألـ ــف م ـتــر مــربــع
مــن االم ــاك الـعــامــة الـتــابـعــة للمديرية
العامة للطيران املدنيّ ،
ملدة  10سنوات
إضافية.
أحـ ــال وزيـ ــر األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة يــوســف
فـنـيــانــوس (بــوص ـفــه وزي ــر الــوصــايــة)
هذا الطلب على األمانة العامة ملجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـن ــذ ب ـض ـعــة أس ــابـ ـي ــع ،وه ــو
يتضمن كتابًا رفعته اليه إدارة النادي،
وأرف ـقــه بـعـبــارة ت ـقــول« :أودع ـك ــم ربطًا
كـتــاب ن ــادي الـغــولــف واملـتـضـمــن طلب
تجديد عقد أشـغــال الـعـقــارات التابعة
ل ـل ـمــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـط ـيــران امل ــدن ــي»،
أي إن الوزير فنيانوس لم ّ
يتقدم بأي
ت ــوص ـي ــة م ـ ـحـ ــددة ،ولـ ــم ي ـ ُق ـت ــرح ق ـبــول
الطلب أو رفضه ،وهو ما ف ّسر على أنه
«حياد سلبي».
ال يذكر الكتاب قيمة عقد االستثمار وال

شــروطــه ،ولكنه يـحــاول تثبيت منشأ
هـ ــذا ال ـع ـق ــد بــوص ـفــه «ع ـق ــد اسـتـثـمــار
زراعي» ال «عقد اشغال أمالك عمومية»،
إذ ك ــان الـ ـن ــادي ق ــد ف ــاز ق ـبــل  54عــامــا
بعقد «زراعة األراضي الرملية املحيطة
ب ـم ـط ــار ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي م ـقــابــل
الترخيص له باستعمال هذه األراضي
ملمارسة رياضة الغولف» .يومها جرى
تـحــديــد ب ــدل رم ــزي قيمته  1100ليرة
سنويًا عن كامل هذه االرض ،بحجة أن
ّ
زراعتها ّ
وريها وصيانتها تكلف مبالغ
طائلة!
بلدية الغبيري :مستعدون للمزايدة
ي ـق ــول رئ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ال ـغ ـب ـي ــري ،معن
الخليل ،إن هناك حاجة كبيرة ملساحات
عــامــة وخ ـض ــراء ف ــي مـنـطـقــة الـغـبـيــري
(املكتظة بالسكان والبناء العشوائي)
ال ـت ــي ت ـقــع ضـمـنـهــا عـ ـق ــارات املــديــريــة
العامة للطيران املدني واملشغولة من
نادي الغولف .يؤكد الخليل أنه في حال
أطلقت وزارة األشـغــال العامة والنقل
م ــزاي ــدة عـلـنـيــة لـتـلــزيــم أش ـغ ــال زراع ــة
االراضي ّ
وريها وصيانتها ،فإن بلدية

بلدية الغبيري
مستعدة لدفع مليون
دوالر وتحويل األرض
الى حديقة عامة
الـغـبـيــري سـتـشــارك فــي ه ــذه امل ــزاي ــدة،
وهي مستعدة لتدفع مبلغًا يصل إلى
مليون دوالر سنويًا الستئجار االرض
وتحويلها إلى مساحة عامة مفتوحة
للسكان ولكل من يرغب في زيارتها ،ال
أن تبقى حكرًا على فئة وممنوعة عن
كل الفئات األخرى.

الحريري مع التجديد
عـلــى الــرغــم مــن ط ــرح بـلــديــة الغبيري
وان ـ ـس ـ ـجـ ــامـ ــه م ـ ــع مـ ـفـ ـه ــوم امل ـص ـل ـح ــة

ّ
َ
رئيس
العامة ،تقول مصادر مطلعة إن
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ي ـصـ ّـر على
تجديد عقد النادي ،وأوعز إلى وزرائه
بــالـسـيــر فــي ه ــذا االت ـج ــاه وع ــدم قبول
م ـبــدأ «امل ــزاي ــدة» ال ــذي يـسـمــح لـلـنــادي
ب ــامل ـش ــارك ــة ويـ ـف ــرض ع ـل ـيــه امل ـنــاف ـســة
مــع جـهــات أخ ــرى وط ــرح سـعــر مرتفع
للفوز ،وهو ما يحقق إيرادات إضافية
للخزينة في أســوأ األحــوال .أما رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري ،فـطـلــب
مــن وزراء حــركــة أم ــل أن ي ـص ـ ّـروا على
تحصيل إيرادات إضافية للخزينة من
عقد إيجار األرض التي يشغلها نادي
الغولف.

مخالفات كثيرة
بحسب املعطيات ،فــإن وزارة األشغال
العامة والنقل كانت قد أطلقت مزايدة
أراض تابعة لها في
علنية الستثمار
ٍ
عــام  .1963رســت املــزايــدة يومها على
ن ــادي الـغــولــف اللبناني بمبلغ 1100
ّ
ليرة سنويًا .وقد نظم العقد بعد تسليم
مواقع العمل بتاريخ ّ 1964/9/27
ملدة

