8

السبت  1أيلول  2018العدد 3554

السبت  1أيلول  2018العدد 3554

مجتمع

مجتمع
تحقيق الفوضى التي تحكم آلية تنظيم المؤسسات الصحية الحكومية وتوزيعها تؤدي إلى إغالق مستشفى شبه جاهز للعمل في بلدة من
أجل تشييد مستشفى جديد في بلدة مالصقة! األسباب المعلنة ال تبدو مقنعة ،واألسباب الفعلية تبدو «ضيعاوية» ،فيما النتيجة الوحيدة
المحققة :هدر المال العام

تقرير

ذوو االحتياجات ممنوعون من االقتراض!
إيلده الغصين

مستشفى السكسكية حصل على هبات وتجهيزات مرات عدة ،وفي كل مرة كان يتعرض للسرقة!

السكسكية  vsالصرفند

إقفال مستشفى جاهز لمصلحة آخر «قيد اإلنشاء»!
هديل فرفور
تبحث بلدية السكسكية الجنوبية
(قـ ـض ــاء صـ ـي ــدا) م ــع وزارة الـصـحــة
العامة في إمكان تحويل مستشفى
ال ـس ـك ـس ـك ـيــة ال ـح ـك ــوم ــي إل ـ ــى مــركــز
لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة األول ـ ـ ـيـ ـ ــة .ه ــذه
امل ـســاعــي تــأتــي ب ـعــدمــا وص ـلــت إلــى
طــريــق م ـســدود كــل الـجـهــود الــرامـيــة
إلـ ــى إع ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء هـ ــذا املـسـتـشـفــى
وت ــأه ـي ـل ــه وت ـف ـع ـيــل ال ـع ـم ــل ب ــه رغ ــم
أهميته الفائقة ملنطقة الزهراني.
ّ
وبحسب معلومات «األخ ـب ــار» ،فــإن
الـسـبــب وراء «تـحـجـيــم» املستشفى
الحكومي في السكسكية يعود إلى
مشروع املستشفى الحكومي املزمع
إنشاؤه في بلدة الصرفند املجاورة
ّ
للسكسكية .وبــالـتــالــي ،ف ــإن املنطقة
لـ ـ ــن تـ ـحـ ـتـ ـم ــل وجـ ـ ـ ـ ــود م ـس ـت ـش ـف ـيــن
حكوميني .لذلك كــان القرار بتشييد
مستشفى حـكــومــي فــي األول ــى على
حـســاب الـثــانـيــة ،على رغـ ُـم أن مبنى
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـس ـك ـس ـك ـ ُيــة شـ ـ ّـيـ ــد مـنــذ
زم ــن ُ
وجـ ّـهــز بـمـعـ ّـدات قــدمــت كهبات
مــن جـهــات ع ــدة ،فيما ال ي ــزال األول
«ق ـ ـيـ ــد اإلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء» بـ ـع ــد نـ ـح ــو س ـبــع
سنوات على وضــع الحجر األســاس
لـ ــه .ومـ ــن امل ـع ـل ــوم أن ك ــا ال ـب ـلــدتــن
«مصبوغتان» باالنتماء إلــى حركة
ً
أمل ،فضال عن أن رئيسي بلديتيهما
مـحـســوبــان عـلــى ال ـحــركــة أي ـض ــا ،ما
ي ـع ـنــي أن «امل ـن ــاف ـس ــة» ت ـ ــدور داخ ــل
البيت الواحد.
وك ــان وزي ــر الـصـحــة الـســابــق محمد
جـ ــواد خـلـيـفــة ،اب ــن ب ـلــدة الـصــرفـنــد،
وضـ ــع عـ ــام  2011ال ـح ـجــر األسـ ــاس
ملستشفى الصرفند الحكومي بعدما
ُ
عـ ــدل ع ــن تــأه ـيــل م ـب ـنــى املـسـتـشـفــى
الحكومي في السكسكية .ويميل عدد
من أهالي األخيرة إلى اتهام خليفة
ُ
بنقل املستشفى إلــى بلدته ألسباب

«مناطقية» .وقــد حــاولــت «األخـبــار»
التواصل مــع الــوزيــر السابق إال أنه
لم ُيجب على االتصاالت املتكررة.
وث ـ ّـم ــة ق ـ ـ ــرارات صـ ـ ــادرة ع ــن مجلس
ّ
الـ ـ ــوزراء تـثـبــت أن إن ـشــاء مستشفى
ح ـكــومــي ف ــي ال ـصــرف ـنــد ه ــو ا ُلـسـبــب
وراء صـ ـ ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن امل ـ ـضـ ــي
فـ ــي اس ـت ـك ـم ــال ال ـع ـم ــل بـ ُـمـسـتـشـفــى
ً
السكسكية الحكومي .إذ يــرد ،مثال،
فــي ق ــرار ص ــادر عــن مجلس ال ــوزراء
(رقـ ـ ــم  73ت ــاري ــخ  )2009/4/24أن
املجلس قـ ّـرر «املوافقة على استمرار
ع ـ ـمـ ــل امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة إلدارة
ُم ـس ـت ـش ـفــى ال ـس ـك ـس ـك ـيــة ال ـح ـكــومــي
وتمديد والية مجلس إدارته الحالي
ل ـحــن إنـ ـش ــاء ُم ـس ـت ـش ـفــى الـصــرفـنــد
الـحـكــومــي ،عـلــى أن ال تـتـجــاوز مــدة
ّ
كحد أقصى».
التمديد ثالث سنوات
ّ
ويؤكد القرار في ما بعد على تحويل
ُمستشفى السكسكية الحكومي إلى
مركز ّ
صحي.
كذلك يرد في املحضر رقم  64تاريخ
ّ
 ،2010/10/20أن وزارة الصحة تفيد
أنــه «تـبـ ّـن ( )...أن اعتماد ُمستشفى
حـكــومــي ف ــي الـصــرفـنــد كمستشفى
ل ـق ـض ــاء الـ ــزهـ ــرانـ ــي ُي ـم ـك ــن أن يـفــي
بــالـحــاجــة .لــذلــك ص ــدر ق ــرار مجلس
ال ـ ـ ــوزراء رق ــم  3ت ــاري ــخ 2007/8/27
ال ـنــافــذ حـكـمــا ب ـتــاريــخ 2007/9/12
ب ـت ـح ــوي ــل ُم ـس ـت ـش ـف ــى ال ـس ـك ـس ـك ـيــة
الحكومي إلى مركز ّ
صحي».
ُ
ُ
امل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة تـ ـضـ ـي ــف ،فــي
املحضر نفسه ،أن وضــع ُمستشفى
السكسكية الـحــالــي يخضع ألعمال
ال ـت ــأه ـي ــل «وح ـج ـم ــه وعـ ـ ــدد األس ـ ــرة
فـيــه ونــوعـيــة ال ـخــدمــات ال ـتــي ُيمكن
أن ُيـقـ ّـدمـهــا لـلـمــواطـنــن فــي املنطقة
املـ ــذكـ ــورة وال ـ ـقـ ــرى امل ـ ـجـ ــاورة يـمـكــن
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده ف ـ ــي ح ـ ـ ــال اإلب ـ ـ ـقـ ـ ــاء ع ـل ـيــه
كمستشفى حكومي لجهة العالجات
ال ـخ ــارج ـي ــة ( ،»)...وه ـ ــو م ــا ي ـطــرح

تـســاؤالت عديدة حــول األم ــوال التي
كان من املمكن توفيرها في حال تم
ً
استثمارها في املبنى ُامل ّ
شيد أصال.

نهب التجهيزات

ُمستشفى الـسـكـسـكـيــة ،أو «ال ــدائ ــرة
الصحية» كما يحلو ألهالي البلدة
تسميته ،كان عبارة عن مركز صحي

رغم اإلقرار بأهميته للمنطقة
قررت الحكومة إقفال مستشفى
السكسكية لمصلحة نظيره في
الصرفند المجاورة
تــابــع ل ـ ــوزارة ال ـص ـحــة ،ب ــدأ تشغيله
ع ــام  ،1985وك ــان مـخـصـصــا لــرصــد
الحروق
حــاالت البلهارسيا وعــاج ُ
وال ـح ــاالت ال ـطــارئــة ف ـقــط .وق ــد أقـفــل
منذ بداية التسعينيات واستخدمته
ق ــوى األم ــن الــداخ ـلــي لـسـنــوات مقرًا
ملخفر عــدلــون ،قبل أن يقفل مجددًا.
عـ ـق ــب ح ـ ـ ــرب تـ ـ ـم ـ ــوز ،ح ـ ـ ــاز مـ ـش ــروع
املستشفى على هبة كويتية لترميم
املبنى ّ
وأمنت وزارة الصحة جزءًا من
التجهيزات ولوازم املختبر واألشعة.

ان ـت ـهــت أع ـم ــال ال ـتــرم ـيــم ع ــام ،2011
وخالل الفترة القصيرة التي سبقت
تشغيلهّ ،
تعرض املستشفى لعملية
سرقة كبيرة طالت كل املعدات التي
ك ــان يـحـتــويـهــا .ول ــم ُيـكـشــف الـفــاعــل
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـي ـمــا تـ ـق ــول روايـ ـ ــات
يتداولها أهــالــي البلدة إن الفاعلني
م ـح ـســوبــون ع ـلــى م ــؤي ــدي م ـشــروع
مستشفى الـصــرفـنــد! ويـلـفــت هــؤالء
إلــى أن مستشفى السكسكية حصل
عـلــى هـبــات وتـجـهـيــزات م ــرات عــدة،
ّ
وف ــي ك ــل م ــرة ك ــان يـتـعــرض للسرقة
والنهب من قبل «مجهولني» .وقالت
مصادر في بلدية السكسكية إن قرارًا
ات ـخــذ ف ــي ع ـهــد خـلـيـفــة ق ـضــى بنقل
تجهيزات املستشفى إلــى ُمستشفى
ق ــان ــا ال ـح ـك ــوم ــي ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي مـ ّـهــد
إلقفال األول نهائيًا.
ّ
وك ـ ــان الف ـت ــا م ــا أكـ ـ ــده رئ ـي ــس بـلــديــة
السكسكية علي عباس لـ «األخـبــار»
بـ ــأن امل ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي ال ـح ــال ــي «ل ــم
ّ
يجد بعد انتخابه ّ
أي ملف يتعلق
ُ
ب ــامل ـس ـت ـش ـ ُف ــى» ،مـ ــؤك ـ ـدًا «غ ـ ـيـ ــاب كــل
ّ
الوثائق واملستندات املتعلقة به»!

ماذا عن إدارة ُ
المستشفيين؟

ف ــي  8ش ـبــاط ُ  ،2005ص ــدر املــرســوم
ّ
الرقم  14159املتعلق بـإنشاء مؤسسة

مركز رعاية أولية أم دار للمسنين؟
في  ،2017/06/08زار فريق من وزارة الصحة ُالعامة مركز ُمستشفى السكسكية
الحكومي ملناقشة إمكانية االستفادة من مبنى املستشفى «املهجور» .رئيس بلدية
السكسكية علي عباس قال إنه زار وزير الصحة العامة غسان حاصباني «وقد وعد
خيرًا لجهة النية في إحيائه كمركز للرعاية األولية ُي ّ
قدم خدمات صحية» .ولفت عباس
إلــى مـبــادرة ُمـقـ ّـدمــة مــن قبل زوجــة رئيس مجلس الـنــواب رنــدة عاصي بـ ّـري تقضي
بتحويل املبنى إلى دار ُ
للمسنني.

ُ
عامة إلدارة املستشفى الحكومي في
بلدة السكسكية الجنوبية وتعيني
م ـج ـلــس اإلدارة واملـ ــديـ ــر ومـ ـف ـ ّـوض
ال ـح ـكــومــة ل ــدى املــؤس ـســة امل ــذك ــورة.
وق ـضــى امل ــرس ــوم بـتـعـيــن املـهـنــدس
ع ـلــي ح ـي ــدر خـلـيـفــة رئ ـي ـســا ملجلس
اإلدارة .وه ـ ــو ك ـ ــان ي ـش ـغــل مـنـصــب
م ـس ـت ـش ــار وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـس ــاب ــق
محمد ج ــواد خليفة ويشغل حاليًا
منصب رئيس بلدية الصرفند.
املهندس خليفة أكــد فــي اتـصــال مع
«األخبار» أنه «لم تعد هناك مؤسسة
عــامــة بــاســم ُمستشفى السكسكية،
وأصبحت هناك مؤسسة عامة باسم
مستشفى الصرفند» ،الفتًا إلــى أنه
لــم يتم تعيني مجلس إدارة لألخير
بعد.
مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ك ــان ــت
تتقاضاها املــؤسـســة الـعــامــة إلدارة
ُمـسـتـشـفــى ال ـسـك ـس ـك ـيــة؟ ومـ ـ ــاذا عن
املوظفني األربعني الذين نجحوا في
امتحانات مجلس الخدمة املدنية؟
ومــا هي طبيعة عمل هــذه املؤسسة
بني  2005و2011؟
ّ
ب ـح ـســب خ ـل ـي ـفــة ،فـ ـ ــإن امل ــوظ ـف ــن لــم
ي ـل ـت ـح ـقــوا بــامل ـس ـت ـش ـفــى ،ف ـي ـمــا ك ــان
أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة يـتـقــاضــون
ً
بــدال عن كل جلسة يعقدها املجلس
ُ
من دون أن يحدد طبيعة عمل مجلس
اإلدارة ملؤسسة لم تعمل .ويشير هذا
الــواقــع إلــى الفوضى املمنهجة التي
تـحـكــم تنظيم املــؤس ـســات الصحية
الحكومية فــي لـبـنــان وغ ـيــاب اآللـيــة
والــرقــابــة عـلــى األم ـ ــوال ال ـتــي تذهب
هباء .إذ تبدو أن حجة «إنشاء مبنى
حديث وعصري يتالءم مع املعايير
الدولية» لصرف النظر عن ُمستشفى
السكسكية ضعيفة في ظل معطيات
تؤكد النية السابقة العتماده كمركز
ّ
صحي.

«ألن ـنــي م ـعـ ّـوق ،عـلـ ّـي أن أدف ــع ثمانية
آالف وخمسمئة دوالر ألس ـ ّـدد قرضًا
ب ـق ـي ـمــة خ ـم ـس ــة آالف دوالر» ،فـيـمــا
ي ــدف ــع «الـ ـشـ ـخ ــص ال ـط ـب ـي ـع ــي» ،عـلــى
القرض نفسه ،نحو ستة آالف دوالر!
الـ ــزيـ ــادة الـ ـت ــي يــدف ـع ـهــا امل ـق ـتــرضــون
م ــن امل ـص ــارف م ــن ذوي االحـتـيــاجــات
ال ـخــاصــة ت ـصــل ال ــى  %75زي ـ ــادة عن
غيرهم مــن «األشـخــاص الطبيعيني»،
وه ــي تـشـمــل «الـ ـف ــائ ــدة ...وال ـت ــأم ــن».
ف ــامل ـص ــارف ت ـش ـتــرط مل ـنــح ال ـق ــرض أن
ي ـح ــوز ط ــال ـب ــه بــول ـي ـصــة ت ــأم ــن عـلــى
الحياة ،فيما ال تمنح غالبية شركات
التأمني هؤالء مثل هذه البوليصة .إذ
ترفض تغطية اإلعاقات املوجودة لدى
ذوي االحتياجات الخاصة إال في حال
ّ
تعرض العميل إلعاقة الحقة .وتوضح
مندوبة إحدى شركات التأمني أنه «إذا
ج ــرى ق ـب ــول ت ــأم ــن ال ـح ـي ــاة لشخص
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،فإنه
ً
يستثني اإلعاقة املوجودة لديه أصال
ّ
وكل ما يتعلق بها».
رئيسة االتـحــاد اللبناني لألشخاص
ّ
املعوقني حركيًا سيلفانا اللقيس قالت
لـ«األخبار» إن «االتحاد أجرى قبل نحو
ّ
وتوصل
عامني دراســة لسوق التأمني
إلــى أن هــذه الـشــركــات ال تـقـ ّـدم تأمينًا
عـلــى ح ـيــاة امل ـع ـ ّـوق ــن» .لــذلــك« ،قـ ّـررنــا
الـ ـت ــواص ــل م ــع امل ــؤسـ ـس ــات امل ـقــرضــة
إلقناعها بتخفيف شروطها» .ولفتت
الـ ــى أن الـ ـق ــروض ال ـش ـخ ـصـ ّـيــة «ت ـع ـ ّـد
ّ
ت ــرف ــا لـ ــذوي االح ـت ـي ــاج ــات ألن نسبة
الـبـطــالــة مــرتـفـعــة بينهم وال توظيف
أو تثبيت لـهــم وال تــوطــن لــأجــور».
فيما لم ّ
تطبق مسألة معالجة البطالة
فــي صفوفهم وفــق «كــوتــا» توظيفهم
فـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة
بحسب املـ ّـادتــن  73و 74مــن القانون
 ،2000/220وال ي ــأم ــل ال ـن ــاش ـط ــون
ف ــي مـ ـج ــال الـ ــدفـ ــاع ع ــن حـ ـق ــوق ذوي
االحتياجات الخاصة خيرًا بتطبيق
الــ«كــوتــا»« .املشكلة تكمن في النظرة
إل ــى امل ـع ـ ّـوق ــن وكــأن ـهــم مـشـكـلــة يجب
ّ
حــلـهــا بـتــوظـيـفـهــم» بـحـســب اللقيس،
ال ـتــي ش ــارك ــت مـطـلــع ال ـش ـهــر املــاضــي
فـ ــي ج ـل ـس ــة ل ـل ـج ـنــة حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
الـنـيــابـيــة تـنــاولــت ال ـحــق فــي توظيف
ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة تطبيقًا
ل ـل ـق ــان ــون .وت ــوض ــح أن «ال ـط ــروح ــات
داخ ــل اللجنة محبطة» ،فعلى سبيل
املـثــال «يبقى ذوو اإلعــاقــات الذهنية
دومًا خارج النقاش ،فيما يمكن هؤالء
العمل في أمور بسيطة».

تشير اللقيس الــى أن التعقيدات في
امل ـ ـصـ ــارف ك ـث ـي ــرة وال ت ـق ـت ـصــر عـلــى
غ ـيــاب الـتـجـهـيــزات املـخـصـصــة لــذوي
االحتياجات الخاصة« ،بل كانت هناك
معاناة لدى املكفوفني في فتح حساب
خاص ،وقد أصدر املركزي قبل عامني
ّ
الصم
تعميمًا بهذا الخصوص ،كما أن
كانوا يواجهون مشاكل» .هذا لناحية
الحسابات والقروض الشخصية ،أما
ّ
السكنية التي
في ما يتعلق بالقروض
ّ
صــدر تعميم بتسهيلها للمتزوجني،
فإن املصرف «طلب تقريرًا من الطبيب
الشرعي ّ
يبي أن إعاقتي ليست مميتة
ّ
ملنحي املــوافـقــة» وفــق أحــد املتقدمني
لقرض سكني!
يـتـهـ ّـرب م ـســؤولــون فــي امل ـص ــارف من
تــأك ـيــد وجـ ــود م ـثــل ه ــذه الـتـعـقـيــدات.
مدير خدمات العمالء في أحد البنوك
قــال إن ال ـشــروط نفسها تنطبق على
ال ـج ـم ـي ــع؛ م ـن ـهــا «أن يـ ـك ــون لـلـعـمـيــل
حساب مصرفي ،وأن يكون مستمرًا في

عمله ألكثر مــن عــام ،ومدخوله يفوق
الـسـقــف امل ــوض ــوع مــن قـبــل مصرفنا،
إضــافــة إلــى عــدم وج ــود دي ــون عليه».
ويشرح «أن تسهيالت منح القروض
تشترط أن يفوق أساس الراتب املليون
وأربعمئة ألف ليرة (لقرض بقيمة 15
ألف دوالر) وأن يكون الشخص موظفًا
فـ ــي ش ــركـ ـت ــه ألك ـ ـثـ ــر مـ ــن عـ ــامـ ــن وأن
ً
يكون مضمونًا أو مشموال ببوليصة
تــأمــن» .لكن املشكلة هنا بالتحديد.
ح ـيــث ال بــولـيـصــة ت ــأم ــن ع ـلــى حـيــاة
ذوي االح ـت ـيــاجــات تـشـمــل إعــاقــاتـهــم،
إضافة إلى أن الحصول على الوظائف
ً
ل ـيــس أم ـ ـرًا س ـه ــا ل ـهــم م ــع ع ــدم إل ــزام
املــؤسـســات بـكــوتــا توظيفهم مــن قبل
وزارة الـعـمــل وع ــدم ف ــرض الـصـنــدوق
الوطني للضمان االجتماعي غرامات
ع ـل ــى امل ــؤسـ ـس ــات املـ ـخ ــالـ ـف ــة .ك ـم ــا أن
سـقــف أس ــاس ال ــرات ــب ال ــذي تشترطه
املصارف ،ال يمكن بلوغه مع األعمال
ً
البسيطة التي يوكلون بها عادة.

اإلعفاء الجمركي :دين ّ
مؤجل!
ّ
ّ
املتحرك مع الساللم في املصارف .كما
وكرسيها
تروي أمال شريف معاناتها
محاولتها الحصول على قــرض قبل أع ــوام ،وكيف لــم يستجب املـصــرف إال
ّ
بعد تسلمه رسالة من الشركة التي تعمل فيها تطالبه «إمــا بمعاملتي مثل
ّ
إضافية مع
أي موظف لديها أو أنها ستوقف التعامل معه» .لدى أمال معاناة
اإلعفاء الجمركي على السيارات املستوردة ملصلحة ذوي االحتياجات الخاصة.
ففي عــام  ،2005اشترت سيارة معفاة جمركيًا .وعندما قــررت بيعها اليوم
«علمت بأنني مجبرة على إعــادة تسديد قيمة اإلعفاء البالغة  6ماليني ليرة،
فيما موديل السيارة يعود لعام  ،1998وال يزيد سعرها على مليون ونصف
مليون ليرة»! وتشير إلى أن هذه الثغرة في القانون من بني ثغر كثيرة يجب
إعادة تعديلها ،وخصوصًا أنها استعملت السيارة على مدى  12عامًا ولم تلجأ
إلى االستفادة (كما يفعل كثر) من اإلعفاء وإعادة بيع السيارة في مدة وجيزة.
وتلفت إلى ّ
أهمية أن يكون شرط استرداد اإلعفاء الجمركي مرتبطًا بسقف
ّ
معي من سنوات استخدام السيارة.
(مروان بو حيدر)

تقرير

حاصباني ّ
«يبرئ» ذمته في ملف الدواء
ـأت امل ــؤتـ ـم ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ــذي
لـ ــم يـ ـ ـ ـ ِ
ع ـق ــده وزي ـ ــر ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة ،غـســان
حــاصـبــانــي أم ــس ،ب ــأي جــديــد فــي ما
ّ
يخص ملف الــدواء .كان أشبه بإعادة
اسـتـعــراض ل ــ«اإلن ـج ــازات» ،مــع األخــذ
ب ـعــن االع ـت ـب ــار م ـســألــة الـ ـ ـ ـ ـ ــ«»update
عـلــى م ــا ي ـقــوم ب ــه وم ــا ت ـقــوم ب ــه كتلة
«الجمهورية القوية» في إطار متابعة
هذا امللف أيضًا .في الشق األول ،أعاد
حــاصـبــانــي الـتــذكـيــر بــالـجـهــود الـتــي
بــذل ـهــا إلب ـق ــاء الـ ـ ــدواء م ـت ــواف ـرًا ،بــرغــم
ال ـع ـجــز ف ــي ب ـنــد م ــوازن ــة الـ ـ ــدواء الـتــي
المست عتبة الـ  80مليار ليرة ،قبل أن
تنخفض ـ ـ بفعل سياسة «الترشيد»
الـ ـت ــي ات ـب ـع ـه ــا ـ ـ ـ ـ ـ إل ـ ــى مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب 38
مليارًا سنويًا .كان اللقاء ،أمس ،أشبه
ب ـم ـحــاولــة «اسـ ـتـ ـج ــداء» ل ـتــأمــن امل ــال
ّ
الالزم ّ
لسد العجز ـ ـ الذي وقع جله في
عهده ـ ـ وتوفير «طلبيات» املرضى من
ً
الـ ــدواء .وهــو الـلـقــاء ال ــذي يــأتــي أصــا
فــي حـضــرة تصريف األع ـمــال ،والــذي
مــن شــأنــه تـبــرئــة ذم ــة ال ــوزي ــر مـمــا قد
يحصل في ذلك امللف.
ان ـط ـل ــق ح ــاص ـب ــان ــي ف ــي م ــؤت ـم ــره مــن
الـعـجــز ال ــذي يلحق ببند الـ ــدواء منذ

الـعــام املــاضــي ،متطرقًا إلــى الخطوات
التي اتخذها ملنع توقف تلبية طلبات
املـ ــرضـ ــى عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء ،وخ ـص ــوص ــا
املستعصية واملــزمـنــة ،ومنها «وضــع
بــروتــوكــوالت علمية لــوصــف األدوي ــة
وتـخـفـيــض االس ـت ـث ـنــاءات  %63الـعــام
امل ــاض ــي م ـق ــارن ــة ب ــال ــذي ق ـب ـل ــه» .كـمــا
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه نـ ـح ــو ت ــرشـ ـي ــد «ط ـل ـب ـي ــات»
بشكل فصلي ـ ـ
األدويــة عبر تحديدها
ٍ
ال سنوي ـ ـ «تحاشيًا لتكدس أنواع من
األدوي ــة مقابل انقطاع أن ــواع أخــرى».
ّ
غ ـيــر أن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوات «وح ــده ــا ال
تكفي» .ال ترشيد إلى ما ال نهاية .فهو
فعل مؤقت إلى حني اتخاذ قرار نهائي
ّ
ي ـح ــل األزمـ ـ ـ ــة ...وال ــواص ـل ــة حـتـمــا إلــى
عــواقــب وخيمة .واسـتـعــاد حاصباني
مـ ــا قـ ـ ــام بـ ــه وف ــريـ ـق ــه خـ ـ ــال ج ـل ـســات
مناقشة موازنتي َ
عامي  2017و2018
من مطالبات لرفع موازنة الــدواء «بال
ط ــائ ــل» ،م ـع ـ ّـددًا ع ــدد امل ــراس ــات الـتــي
أرسـ ـل ــت إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء ف ــي مــا
يخص نقل اعتماد لزوم بند الدواء من
احتياطي املــوازنــة العامة الــى موازنة
وزارة الـصـحــة .وه ــي امل ــراس ــات التي
لم ترفع بند تمويل الدواء ليكون على

ج ــدول أع ـمــال مـجـلــس الـ ـ ــوزراء .لــذلــك،
دع ــا حــاصـبــانــي الـجـهــات املـعـنـيــة ،من
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء إل ــى مـجـلــس ال ـنــواب
و«ك ـ ـ ـ ــل م ـ ــن ي ـع ـن ـي ــه األم ـ ـ ـ ـ ــر» ل ـت ــوف ـي ــر
امل ـ ــوازن ـ ــات امل ـط ـل ــوب ــة م ـن ـعــا الن ـق ـطــاع
الدواء عن ما يزيد على  25ألف مريض
يعانون أمــراضــا مستعصية ومزمنة.
وم ــن هـ ــؤالء «رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
الحريري ووزير املال علي حسن خليل
لتأمني االعتمادات الالزمة للدواء ألن
األمــر ّ
ملح» .وإلــى حني بـ ّـت امللف ،لفت
حاصباني إلــى أن ال ــوزارة تعمل ،في
الــوقــت الحالي ،على تأمني ال ــدواء في
«بشكل محصور وبطريقة
الكرنتينا
ٍ
مقننة ومدروسة».
من جهة أخرى ،تحدث حاصباني عن
اقتراح القانون املعجل املكرر الهادف
إلــى تأمني  75مليار ليرة لبند الــدواء
بهدف إقـفــال العجز الــدائــم وتغطيته،
والـ ـ ـ ــذي تـ ـق ـ ّـدم ب ــه «الـ ـن ــائ ــب ف ــي كـتـلــة
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـقــويــة إدي أب ــي الـلـمــع،
األس ـب ــوع امل ــاض ــي» ،وال ـ ــذي تـمـنــى أن
يطرح على جلسة تشريع الضرورة في
مجلس النواب «في حال عقدت».
(األخبار)
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مفكرة
نقاش في اليوم العالمي للمفقودين:
متى ُي ّ
قر القانون؟
زينب إسماعيل
ّ
ملناسبة اليوم العاملي للمفقودين ،نظمت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،أول
من أمس ،حلقة نقاشية بعنوان «قانون املفقودين وحق أهاليهم باملعرفة»،
شــارك فيها كل من رئيسة لجنة أهالي املخطوفني وداد حلواني والنائب
السابق غسان مخيبر .وقــد سبق اللقاء جولة على معرض نظمته الجهة
نفسها في شــارع الجميزة ،يسرد قصصًا قصيرة عن أشخاص فقدوا
خالل الحرب األهلية اللبنانية ،رواها أهلهم باالستعانة بصورهم وأغراضهم،
ً
فضال عن تسجيالت بصوت عائالتهم ،يحكون فيها عن أبنائهم وأمهاتهم
وآبائهم وأصدقائهم حتى.
اللقاء الذي اتخذ طابعًا عفويًا ،جرى التشديد فيه بالدرجة األولى على أهمية
ّ
إنـشــاء هيئة وطنية مستقلة تملك صالحيات تمكنها مــن كشف هويات
املفقودين ،مهمتها السعي إلى جمع أكبر عدد ممكن من املعلومات املتعلقة
باألشخاص املفقودين (الشكل الخارجي ،املكان الذي فقدوا فيه ،الخ ،)..كما
تقوم بعملها بالتعاون مع القوى األمنية وعدد من األطباء الشرعيني .وقد
سبق للصليب األحمر الدولي أن بدأ بجمع عينات لعاب من أهالي األشخاص
املفقودين وحفظها بتقنيات عالية منذ عام ّ 1266( 2012
عينة حتى اليوم)،
وذلك ملقارنتها مع الحمض النووي لرفات األشخاص املفقودين التي وجدت
خـ ّـال السنوات املاضية .إضــافــة إلــى ذلــك ،يقوم الصليب األحـمــر بتدريب
مكثف لألشخاص املعنيني بالتعامل مع القضية ،لضمان تحقيق الهدف
املرجو بدقة وحرفية عاليتني .هذا العمل املؤازر الذي يؤديه الصليب األحمر
يضمن للهيئة عدم البدء بعملها من الصفر ،ويساعد في اختصار الوقت
واملجهود إلى حد كبير.
وقــد كانت الفتة مداخلة أحــد األطـبــاء الشرعيني الــذيــن حـضــروا اللقاء ،إذ
كشف عن جمجمة ومجموعة عظام كان قد وجدها في أحد األحراج اللبنانية
منذ حوالى  12سنةّ ،
تبي بعد فحصها أنها تعود لشاب في الثالثني من
عمره ،قضى إثر تلقيه طلقًا ناريًا في رأســه وهو في وضعية الركوع ،أي
أنه «أعدم» .صاحب الجمجمة هو أحد املفقودين بال شك .وقد روى الطبيب
كيف تجاهلت الجهات األمنية املختصة بالغه يومها ،ما أعطى فكرة عن
اآللية الخاطئة والتقصير اللذين شكال سمة تعامل األجهزة الرسمية مع
قضية املفقودين.
يذكر أن لجنة اإلدارة والعدل النيابية كانت قد أقرت اقتراح قانون «املفقودين
واملـخـفـيــن ق ـس ـرًا» فــي  9أي ــار مــن الـسـنــة الـحــالـيــة ،وال ــذي يتضمن بشكل
أساسي «تكريس حق املعرفة واالطــاع ألهالي ضحايا اإلخفاء القسري،
وتشكيل هيئة وطنية متخصصة مستقلة بصالحيات واسـعــة لضمان
هذه الحقوق ،وإدخــال آليات عملية للتنقيب عن املدافن ،إن كانت جماعية
أو خاصة أو جثثًا واستخراج الرفات وتسليمها الى ذوي املفقودين ».إال أن
األهالي ال يزالون يغذون آمالهم من وعــود السياسيني ،وال يملكون سوى
انتظار مجلس النواب ّ
املخول جعله قيد التنفيذ .في السياق نفسه ،وعدت
النائبة عن تيار املستقبل رلى الطبش ،التي حضرت النقاش ،األهالي بالعمل
الجاد في سبيل وضع قانون املفقودين واملخفيني قسرًا قيد التنفيذ على يد
املجلس النيابي الجديد في أقرب فرصة.

اعتصام احتجاجي في الفنيدق
نفذ أهــالــي بـلــدة الفنيدق ـ ـ عـكــار اعتصامًا رمــزيــا عند نبع حقل النملة،
احتجاجًا على تلوث نهر عني القمر الذي ينبع من فنيدق ،ويمر في بلدات:
ً
مشمش ،القرنة ،بيت أيوب ،وصوال حتى سد البارد إلى البحر.
رئيس بلدية الفنيدق أحمد عبدو البعريني دعا إلى «اإلسراع في إنقاذ بلدات
عكار الجردية» ،مشيرًا إلى أن «النهر عبارة عن مستنقع للمجارير واملياه
اآلسنة والنفايات ومصدرًا لألوبئة واألم ــراض ويعرض املواطنني للضرر
الصحي» .وطالب بـ«بناء سد في محلة السد ببلدة فنيدق ضمن نبع الفتوح
ونبع عني الخوخ أسوة ببعض املناطق التي أنشئت فيها سدود وليس فيها
مياه وال ينابيع وال مياه شفة».وأوضح أن «الدراسات والتنازالت من املالكني
ملحوظة في امللف الذي ال يزال عالقًا في مجلس اإلنماء واإلعمار».

