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ُ
«نـظــام املـعــايـنــة واالسـتـشـفــاء املعتمد
ُ
مــن قـبــل املـسـتـشـفــى ال يسمح بضبط
اإلص ــاب ــات الـنــاتـجــة م ــن حـ ــوادث ذات
طــابــع جــرمــي أو إره ــاب ــي ،بــاإلضــافــة
الــى إمكانية االستحصال على أدويــة
ب ــأثـ ـم ــان زهـ ـي ــدة وإع ـ ـ ـ ــادة ب ـي ـع ـهــا فــي
السوق السوداء بــدون وصفات طبية،
وم ّ
ومنها ما هو مؤذ ُ
خدر» .ويذكر أنه
ٍ
«ال يــوجــد ت ـعــاون بــن ق ـيــادة الجيش
ُ
واملـسـتـشـفـ ّـى الـعـسـكــري امل ـيــدانــي (،)..
الفتًا الى تعذر إقامة تعاون استشفائي
ُ
م ـب ــاش ــر بـ ــن امل ـس ـت ـش ـف ــى ال ـع ـس ـكــري
ُ
امل ــرك ــزي وامل ـس ـت ـش ـفــى امل ـص ــري «ك ــون
ُ
األخير يستقبل املقيمني في لبنان من
ُ
دون تمييز ،فيما املستشفى العسكري
املركزي مخصص للعسكريني ومن هم
على عاتقهم فقط».
ُ
ُيـ ـثـ ـي ــر الـ ـكـ ـت ــاب ت ـ ـعـ ـ ّـرض امل ـس ـت ـش ـف ــى
إلشكاالت وتعقيدات إدارية دائمة «وال
سيما مع وزارة الصحة عند كل عملية
ُ
تبديل لطاقم املستشفى بسبب وضعه
غـيــر امل ـقــونــن» ،الفـتــا ال ــى أن «الـجــانــب
املصري سعى الى معالجة هذا الوضع
عبر اقتراح اتفاقية للتعاون بني إدارة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـي ــة ل ـك ــل مـ ــن الـ ـق ــوات
ُ
املسلحة املـصــريــة والـجـيــش اللبناني
فــي املـجــال الـطـبــي» .ويخلص الكتاب
الـ ــى م ــا ي ــأت ــي« :ال ح ــاج ــة لـلـمــؤسـســة
ُ
العسكرية لوجود املستشفى العسكري
امل ـيــدانــي امل ـص ــري ف ــي ل ـب ـنــان كــونــه ال
ّ
ُيـشــكــل فــائــدة لـصــالـحـهــا» ،م ـحــذرًا من
«الـ ـثـ ـغ ــرات األم ـن ـي ــة وال ـص ـح ـي ــة ال ـتــي
يتركها عمله فــي لـبـنــان ،فــي ظــل عدم
وجود رقابة مباشرة من قبل اإلدارات
املعنية عليه»
بـنـ ً
ـاء على هــذا الـكـتــاب ،رفــض مجلس
ال ــوزراء اقـتــراح اتفاقية الـتـعــاون ،لكن
ُ
بقي املستشفى موجودًا وبدأت عملية
«زرعــه» في حرج بيروت قبل قوننته،
ب ــذريـ ـع ــة أن بـ ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت تـغـطـيــه
قانونيًا.

اإلصرار على تشييده في الحرج

ُ
هــذا املستشفى سيتم نقله الــى حــرج
ب ـي ــروت ،تطبيقًا ل ـقــرار بـلــديــة بـيــروت
(الرقم  )170املتخذ في آذار عام .2015
ُ
إذ ت ـك ــاد أعـ ـم ــال ب ـنــائــه تـ ـش ــارف على
االن ـت ـه ــاء ،بــالــرغــم م ــن اع ـت ــراض ــات كل
مــن وزارتـ ــي ال ــدف ــاع والـصـحــة ولجنة
الحدائق في البلدية.
كيف اختير موقع الحرج دون غيره كي
ُ
يتم نقل املستشفى إليه؟ تقول مصادر
ّ
ُمطلعة إن بلدية بيروت عرضت على
ّ
الـجــانــب املـصــري خ ـيــارات ع ــدة ،إال أن
الـجــانــب املـصــري اخـتــار مــوقــع الحرج
ّ
وأصر عليهّ .أما حجة الجانب املصري
فـهــي أن تـغـيـيــر امل ــوق ــع سـيـحـتــاج الــى
«أكـ ــاف وج ـه ــود وغ ـيــرهــا م ــن األم ــور
ُ
التي ستؤخر عملية نقل املستشفى»،
إال أن هذه الحجة تتعارض مع حقيقة
أن بـلــديــة ب ـيــروت هــي الـتــي ستتحمل
هــذه األكــاف ،وأن املستشفى ال يؤمن
حــاجــات طــارئــة أو مستعجلة ،وإنـمــا
ي ـع ـم ــل مـ ـث ــل «م ـس ـت ـش ـف ــى مـ ـجـ ـه ــول»،
بحسب أحد املتابعني.

ال تراخيص من وزارة الصحة
«ال يمكن أن ُيـقــام ُمستشفى فــي دولــة

كم ستدفع
بلدية بيروت للمشروع؟
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ـ ُـن أن ب ـل ــدي ــة ب ـي ــروت
ُ ّ
تــركــز ُعلى أن املستشفى هــو هبة،
ُ
إال أن امل ـع ـط ـيــات تـفـيــد ب ــأن الـبـلــديــة
ً
دفعت أمواال لقاء استكمال تشييده.
ُ
تشير جمعية «نحن» الى أن البلدية
دفعت نحو مليون و 200ألف دوالر
أم ـيــركــي م ــن أج ــل إق ــام ــة امل ـش ــروع،
فيما بدا الفتًا أن يخلو القرار الرقم
 2016/274الــذي ّ
نص على مشروع
اتفاق بالتراضي مع إحدى الشركات
م ــن ت ـحــديــد األم ـ ـ ــوال ال ـت ــي دفـعـتـهــا
الـبـلــديــة ،وف ــق مــا تنقل م ـصــادر من
داخل بلدية بيروت لـ»األخبار».

وزارة الصحة :مدينة بيروت ليست بحاجة الى ُمستشفى (مروان طحطح)

تحذر
وزارة الدفاع ّ
من «الثغرات األمنية
والصحية التي يتركها
عمله في لبنان»
الجانب المصري
يصر على وضع
ّ
المستشفى العسكري
ُ
في الحرج

ذات سيادة من دون ترخيص .كما أن
الترخيص يستوجب مراعاة الشروط
القانونية .كما أنه ال يمكن ألي طبيب
أو مهني ّ
صحي أن يعمل من دون إذن
م ــزاول ــة مـهـنــة ،كـمــا أن مــديـنــة بـيــروت
لـيـســت بـحــاجــة ال ــى ُمـسـتـشـفــى» .هــذا
ما يقوله املدير العام لــوزارة الصحة،
الدكتور وليد عمار ،في وثيقة اإلحالة
املتعلقة بمعاملة «طلب توحيد املوقف
ُ
ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي مـ ــوضـ ــوع امل ـس ـت ـش ـفــى
امليداني املصري» بتاريخ ،2016/12/7
مقترحًا أن تدعم وزارة الصحة طلب
ُ
وزارة ال ــدف ــاع «ك ــي ُي ـق ـ ّـدم املـسـتـشـفــى
ّ
ليتصرف
هبة الــى الجيش اللبناني
ب ــه وف ـق ــا لـلـحــاجــة وض ـم ــن ال ـق ــان ــون».
ُ
وي ـش ـيــر عـ ّـمــار ال ــى «ع ــدم ال ـحــاجــة من
الناحية الصحية والطبية الى خدمات
ُ
خ ــارج الـخــدمــات الـتــي تـقـ ّـدمـهــا حاليًا
املؤسسات املرخصة».
يـ ـظـ ـه ــر جـ ـلـ ـي ــا مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـ ــراس ـ ــات
وزارة الـصـحــة مــع مجلس الـ ــوزراء أن
ُ
املستشفى لم يحصل على التراخيص
امل ـط ـل ــوب ــة ،م ــن ض ـم ـن ـهــا كـ ـت ــاب وزي ــر
ال ـص ـحــة ال ـس ــاب ــق ،وائ ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور،
امل ــوج ــه الـ ــى األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ملـجـلــس

الــوزراء (الرقم  4514تاريخ  26نيسان
ُ
 ،)2016الذي يقول إن «على املستشفى
أن ُي ـ ـق ـ ـ ّـدم م ـل ـف ــا ي ـس ـت ــوف ـ ّـي ال ـ ـشـ ــروط
املطلوبة ،وفقًا للقانون املنفذ باملرسوم
الرقم  9826تاريخ  1926/6/22املتعلق
بالترخيص ُ
للمستشفيات الخاصة».
فـ ــي  22آذار املـ ــاضـ ــي ،أرسـ ـ ــل وزيـ ــر
الصحة الـحــالــي ،غـســان حاصباني،
الــى محافظ مدينة بيروت ،القاضي
زي ـ ــاد ش ـب ـيــب ،ك ـتــابــا (ال ــرق ــم 10885
ت ــاري ــخ  22آذار عـ ــام  )2017يـطـلــب
ف ـ ـيـ ــه «اإلي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاز ملـ ـ ــن يـ ـ ـل ـ ــزم ت ــوق ـي ــف
ُ
األعـ ـم ــال ل ـه ــذا امل ـس ـت ـش ـفــى الـ ــى حني
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـص ـ ــال عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـت ــرخـ ـي ــص
وفـقــا لـلـقــوانــن املـعـمــول ب ـهــا» .وكــان
حاصباني قــد أرس ــل كتابًا آخــر الى
األمانة العامة ملجلس الــوزراء (الرقم
 4514ب ـتــاريــخ  21آذار ع ــام ) 2017
ُيعلم فيه املجلس أن املستشفى «غير
حائز التراخيص الالزمة» ،الفتًا الى
أن وزارة الـصـحــة تــؤيــد طـلــب وزارة
ُ
الــدفــاع الـقــاضــي بتقديم املستشفى
املــذكــور كهبة ال ــى الــدولــة اللبنانية
ّ
للتصرف به
أو الى الجيش اللبناني
وضمن القوانني املرعية اإلجراء.

من المسؤول؟
إذًا ،تــرفــض وزارت ـ ــا ال ــدف ــاع والـصـحــة
ُ
إق ـ ــام ـ ــة هـ ـ ــذا املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ،فـ ـم ــن هــي
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرض ــه وت ـغ ـط ـي ــه؟
ّ
بحسب امل ـصــادر ،ف ــإن وزي ــر الداخلية
والـبـلــديــات ،نـهــاد املـشـنــوق ،ومحافظ
مدينة بـيــروت ،القاضي زيــاد شبيب،
ورئيس بلدية بيروت ،جمال عيتاني،
ّ
هم الذين يتولون هذه املهمة.
ح ـ ــاول ـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
امل ـش ـنــوق ،فــأحــالـهــا املـكـتــب اإلعــامــي
الـتــابــع لــه ال ــى امل ـحــافــظ« ،ح ـيــث امللف
عنده».
عـ ـن ــدم ــا ط ـل ـب ــت وزارة الـ ـصـ ـح ــة مــن
القاضي شبيب وقف األعمال ،لم يمتثل
املـحــافــظ لطلبها ،وأرس ــل بـتــاريــخ 24
آذار الفائت إلى الوزير املشنوق كتابًا
ُعـ ّـد بمثابة ُ
«مطالعة» ،اعتبر فيها أن
ُ
املستشفى املذكور ،و»بغض النظر عن
ُ
طبيعة الخدمات الطبية التي يقدمها
وح ـجــم ه ــذه ال ـخ ــدم ــات ( ،»)..ه ــو من
ع ــداد «املستشفيات أو املستوصفات
العمومية» ،وبالتالي ال ُيصنف ضمن
ُ
املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة ال ـتــي تخضع

لـلـتــراخـيــص ب ـمــوجــب امل ــرس ــوم الــرقــم
 9826ال ـص ــادر ع ــام  ،1962طــالـبــا من
الــوزيــر املـشـنــوق الـتـعــامــل مــع الكتاب
املرسل من الوزير حاصباني «من هذه
الزاوية» أو إذا «ارتأى املشنوق عرض
كتاب حاصباني على هيئة التشريع
واالستشارات في وزارة العدل» (راجع
ُ
ت ـقــريــر مـ ـش ــروع امل ـس ـت ـش ـفــى امل ـيــدانــي
ف ـ ــي ح ـ ـ ــرج بـ ـ ـي ـ ــروت ب ـ ـ ــاق ب ـ ــ»ج ـ ـهـ ــود»
املحافظ http://www.al-akhbar.com/
.)277805/node
في حديث إلى «األخبار» ،يشرح شبيب
رأي ــه ،مستندًا الــى امل ــادة  49مــن قانون
البلديات ،التي تجيز للبلديات إنشاء
املـسـتـشـفـيــات وامل ـس ـتــوص ـفــات ،والفـتــا
الــى أنــه «فــي الحالة املـطــروحــة ،فقد تم
األمــر مــن قبل املجلس البلدي السابق
ّ
وقرر املجلس البلدي الحالي املتابعة».
ُ
ّ
ماذا عن «تفلت» املستشفى من الجهات
الــرقــاب ـيــة؟ ُيـجـيــب شـبـيــب ب ــأن مسألة
رقــابــة ال ـ ــوزارات «حـتـمـيــة» ،وعـلــى تلك
الوزارات أن تقوم بمهماتها في املراقبة
«كما تفعل بالنسبة إلى أي مستوصف
آخ ـ ـ ــر ،س ـ ـ ــواء ك ـ ــان ت ــاب ـع ــا ل ـل ـب ـلــديــة أو
لجمعية أو ألي جهة أخرى».

