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تحقيق
هناك صراع سياسي بني  3أطراف على مستشفى البترون ،وكلهم يريدون أن تكون لهم
الكلمة الفصل :الوزير ّبطرس حرب ،الوزير جبران باسيل ،النائب أنطوان زهرا .إال أن الحسم
السياسي يعني أن يتحول املستشفى إلى معقل سياسي بعيدًا عن أي اعتبارات طبية
وصحية ...وقد رسا املزاد األخير على كلمة الوزير حرب الذي يريد خصخصة املستشفى!

خصخصة مستشفى البترون
حرة
حرب يرفض تسليمه لوزارة الصحة ويطلب تلزيمه إلدارة ّ
محمد وهبة
في الفترة األخيرة صدرت مجموعة
من ال�ق��رارات املتناقضة حول مصير
مستشفى ال �ب �ت��رون ،ال ��ذي استثمره
ال � � �ص � � �ن� � ��دوق ال � ��وط � � �ن � ��ي للضمان
االجتماعي منذ تشرين األول ،1974
ففي منتصف كانون األول  2007طلب
مجلس الضمان من إدارة الصندوق
أن ت ��رف ��ع ت� �ص ��وره ��ا ع� ��ن مستقبل
س �ت �ش �ف��ى وال� � �خ� � �ي � ��ارات املتاحة،
امل � ينّ
فتب وج��ود  4خ �ي��ارات :االستمرار
ب� ��إدارت� ��ه م ��ن ق �ب��ل ال� �ص� �ن ��دوق ،وقف
العمل باملستشفى ،إعادة املستشفى
إلى وزارة ّالصحة ،أو تلزيمه إلدارة
خ� ّ
�اص��ة .فاتخذ مجلس اإلدارة قرارًا
بإنهاء استثمار املستشفى وإعادته
إل� ��ى ال � � � � ��وزارة ...إال أن وزي � ��ر العمل

ب �ط��رس ح ��رب ،ف��ور ت�س� ّ�ل�م��ه ّ
مهماته
في الوزارة ،طلب من الضمان تغيير
خ � �ي� ��اره ،وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى خصخصة
املستشفى.

صراع سياسي
يؤكد املتابعون أن موضوع مستشفى
ال �ب �ت��رون س�ي��اس��ي ب��ام �ت �ي��از ،فهناك
ص��راع ب�ين ث�لاث��ة ج�ه��ات تسعى إلى
إعالن سيطرتها عليه سيطرة كاملة:
الوزير بطرس حرب ،التيار الوطني
ّ
الحر ،والقوات اللبنانية .إال أن جميع
ه � ��ذه األط� � � ��راف م �ت �ه �م��ة بالتقصير
واإله �م��ال ،فبحسب ال�ن��ائ��ب السابق
إسماعيل سكرية ،الذي شغل منصب
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س إدارة مستشفى
البترون َ في منتصف التسعينيات،
«ل��م َي �س��أل ّأي ��ًا م��ن ال�س�ي��اس�ي�ين ملاذا

يفشل هذا املستشفى على الرغم من
أنه كان واضحًا للجميع وجود عملية
تسييس واس�ت�غ�لال سياسي واسع
ب��أك�ب��ر م �ق��دار ممكن م��ن التوظيفات
الفواتير» ،وبالتالي
أو طلبات شطب
ّ
كان هناك «قصور وتخلف عن الدور
الفعلي للمستشفى».
ك��ان الهدف من أن يستثمر الضمان
م�س�ت�ش�ف��ى ال� �ب� �ت ��رون ،أو مستشفى
إميل بيطار ،هو أن ّ
يعمق تجربته في
العناية الطبية ،بما يسمح له بفهم
أك �ب��ر ل�ل�أك�ل�اف وال �ت � ّع��رف��ات الطبية
واالس �ت �ش �ف��ائ �ي��ة وي �م��ك �ن��ه م ��ن درس
إم �ك��ان ت�ق��دي��م خ��دم��ات م �ب��اش��رة في
املناطق الريفية ،لكن ما تكشف خالل
 36سنة أن املستشفى ك��ان ينسجم
مع التدخالت السياسية التي كانت
ت�ط��رأ ع�ل��ى ص �ن��دوق ال �ض �م��ان ،ال بل
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يتحول إلى صرح طبي
البناء ال ّ

كيلومترًا

يقول املطلعون ،تعليقًا على طلب وزير العمل
بطرس حرب (الصورة) تلزيم املستشفى إلدراة
ّ
حرة ،إن املستشفى ال يعمل فعليًا ،فهو ال يكاد
يستقبل املرضى حاليًا ،ويعاني من نقص فادح
في األدوية واملعدات الطبية والتجهيزات التي
تقادمت كثيرًا ،بينما كلفته االدارية مرتفعة
بسبب نّالتوظيفات السياسية على مرور الزمن...
وقد تبي عام  2008أن إعادة تأهيل املستشفى
تستوجب مليار ليرة ،لكن يمكن أن يستنفد
املبلغ بال جدوى مع التدخالت السياسية ،علمًا
ّ
بأن نسبة إشغال األسرة ال تتعدى  %40وهي
نسبة متدنية قياسًا على التوازن املالي الذي
يستوجب إشغال بنسبة .%60

هي مسافة ّ
الحد األدنى التي
تبعد بني مستشفى البترون
وأقرب مستشفى خاص،
وهذا يزيد فرص نجاح أي
مستشفى يقع في قلب
مدينة .لكن السؤال الذي
لم يلق إجابة :ملاذا تخسر
املستشفيات الحكومية بينما
تربح مستشفيات القطاع
الخاص؟

ك��ان يتماهى معها إذ يشير سكرية
إل��ى أن املستشفى ّ
تحول إل��ى صورة
م �ص �غ��رة ع ��ن ت �ع��اط��ي السياسيني
م ��ع ال �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي والقطاع
ّ
الصحي عمومًا.
وبحسب أعضاء سابقني في مجلس
إدارة املستشفى ،كان املستشفى يربح
حتى ع��ام  1994ث��م ب��دأ يخسر ،وفي
عام  1996استهلكت هذه الخسائر كل
األرباح املحققة سابقًا ،حتى تراكمت
الخسائر إلى  7.8مليارات ليرة ،وفي
ن �ه��اي��ة  2009ارت �ف �ع��ت إل ��ى ن �ح��و 15
ّ
مليار ليرة ،فيما كانت تقدر الكلفة
لسداد العجز،
السنوية على الضمان ّي�نّ
ب �ن �ح��و م �ل �ي��ار ل� �ي ��رة .وت� �ب� لهؤالء
أن ه� �ن ��اك ف ��وات� �ي ��ر وه� �م � ّ�ي ��ة وسرقة
حسابات الزبائن التي تغطيها وزارة
ّ
الصحة ،وفواتير ال يمكن املستشفى
أن تستهلكها مثل قوالب القشقوان
وص�ن��ادي��ق ال�ف��ري��ز ال �ط��ازج وسواها
م� ُ�ن امل ��أك ��والت وامل� �ش ��روب ��ات ...وحني
اك��ت�ش��ف األم ��ر ج ��رت تغطية الفاعل
لكونه محسوبًا على جهة سياسية
مسيطرة في املنطقة.

قطاعات

الضمان االجتماعي

ملف الضمان في اجتماع ثالثي األطراف
ق� � ��ال رئ � �ي ��س االت� � �ح � ��اد ال� �ع� �م ��ال ��ي ال� � �ع � ��ام ،غسان
غصن ،إن وزي��ر العمل بطرس ح��رب سيدعو إلى
اج �ت �م��اع م�ش�ت��رك ي�ض��م أط� ��راف اإلن �ت ��اج الثالثة،
للبدء بمعالجة جدية مللف الضمان االجتماعي
بكامله ،مشي ّرًا إل��ى أن أهمية ه��ذا األم��ر أن��ه يأتي
ف��ي إط ��ار ت�ج��ن��ب امل�ع��ال�ج��ة ال�ظ��رف�ي��ة واآلن �ي��ة التي
قاربت مشكلة الضمان انطالقًا من مبدأ «إسكات
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ل � �ن ��رى الح � �ق ��ًا م � � ��اذا ي �ح �ص��ل في
الضمان» ،وذل��ك بصرف النظر عن تداعيات هذه
الخطوة وانعكاسها على الصندوق.
ورأى غصن أن املعالجات الظرفية ليست طريقة
مل�ع��ال�ج��ة مشكلة ال�ض�م��ان امل�ث�ق��ل ب��ال��دي��ون ،فهذا
امللف كبير وجوهري ويجب معالجته من دون أن
أي طرف على اآلخر.
يهيمن أو يضغط ّ
ّ
ورد غصن على ما ملحت إليه نقابة املستشفيات
الخاصة من أن االتحاد العمالي العام هو من دفع
املستشفيات إل��ى ع��دم استقبال مرضى الضمان
ب�س�ب��ب م �ع��ارض �ت��ه ق� ��رار رف ��ع س �ق��ف االشتراكات
من  1.5مليون ليرة إلى  2.5مليون ،وق��ال إن هذا

الخالف حول مستشفى البترون له طابع سياسي (أرشيف ــ مروان بو حيدر)

تبريري ،في محاولة للقول إن
الكالم «هو تفسير ّ
مثل هذه الخطوة يترتب عليها هذه النتيجة ،لكن
التجربة ت��ؤك��د خ�لاف ذل ��ك» ،موضحًا أن العمال
«ليس لديهم مشكلة في مسألة التعرفة ما دامت
ّ
زي��ادت �ه��ا م�س�ت�ن��دة إل��ى دراس� ��ات أع��ده��ا الضمان
ووزارة الصحة ،لكن بما أنه قد ّ
مر عليها  20عامًا،
ينبغي رفعها في موضع ،وخفضها في موضع
آخر».
إال أن لهذه التعرفات نتائج وتأثيرات على الوضع
يجب
امل��ال��ي ل �ل �ص �ن��دوق« ،ف�ل�إق ��رار ينّه ��ذه ال�ت�ع��رف��ة ّ
تحقيق التوازن املالي ،وقد تب أن إقرارها يرتب
كلفة إضافية على الصندوق بقيمة  80مليار ّليرة.
وبما أن الضمان واملستشفيات والعمال يئنون
جميعًا ،فليتحقق ال�ت��وازن املالي من خ�لال زيادة
االش�ت��راك��ات .لكن عندما تقرر إم��رار ق��رار الزيادة
ب �ه��دف إس �ك��ات ص��رخ��ة امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وتهديدات
ن �ق �ي �ب �ه��ا ب� �ع ��دم اس �ت �ق �ب��ال امل ��رض ��ى املضمونني،
واجهنا هذا األمر ورفضناه».
(األخبار)

إال أن أب��رز استغالل سياسي حصل
في الفترة األخيرة حني بدأ الحديث
ع��ن ق��رار إع��ادة املستشفى إل��ى كنف
وزارة ال� �ص� �ح ��ة ،ف �ق ��د أط� �ل ��ق بازار
سياسي م��ن األط ��راف ال�ث�لاث��ة ،وكان
لكل منهم رأي يتناسب م��ع أهوائه
ومصالحه السياسية ،فالثالثة كانوا
م �ت �ف �ق�ين ع �ل��ى ض � � ��رورة ع � ��دم إغالق
املستشفى ،لكن الوزير بطرس حرب
كان يريد أن يبقى في عهدة الضمان
إلب �ق��اء امل��وظ �ف�ين ب �ص��رف ال�ن�ظ��ر عن
ال �ج� ّ�دوى االق�ت�ص��ادي��ة وال�ك�ل�ف��ة التي
ت � �ت ��رت ��ب ع� �ل ��ى ص � �ن � ��دوق الضمان،
ويخالفه النائب أن�ط��وان زه��را الذي
يعتقد أنه يجب إعادة املستشفى إلى
وزارة الصحة العامة وإعادة هيكلته
جذريًا بطريقة تؤدي في النهاية إلى
زي��ادة نسبة القواتيني بني املوظفني
وال �ك��وادر العليا ف��ي املستشفى ،أما
الوزير جبران باسيل فكان يصر على
إب�ق��اء املستشفى ف��ي ع�ه��دة الضمان
مع بعض التحسينات.
في هذا الوقت ،أي حتى نهاية ،2008
كانت إدارة الضمان قد توصلت إلى

عقارات

 %22ارتفاع رخص البناء
السبعة
ارت �ف ��ع ع ��دد رخ ��ص ال �ب �ن��اء ف ��ي األش �ه ��ر
ً
األول��ى م��ن السنة الجارية بنسبة  ،%22مسجال
نحو  8587رخصة ،مقارنة بـ 7038رخصة منحت
في الفترة نفسها من ع��ام  .2009وبذلك ارتفعت
املساحات التي حصلت على ترخيص بالبناء إلى
 8.692ماليني متر مربع مقارنة ب �ـ 5.566ماليني،
أي بزيادة نسبتها .%56.14
وب �ح �س��ب اإلح� � �ص � ��اءات ال� �ت ��ي ت� �ص ��دره ��ا نقابة
املهندسني ف��ي ب �ي��روت ،ارت�ف��ع ع��دد األم �ت��ار التي
حصلت على ترخيص بالبناء بوتيرة الفتة في
شهر تموز  2010وح��ده ،إذ بلغت  1.411مليون
متر مربع ،مقارنة بـ 358ألف متر مربع في تموز
 ،2009وقد حازت محافظة جبل لبنان أكبر ّحصة
منها بنسبة  %63.8من مجمل األمتار املرخصة،
فيما حصلت منطقة الجنوب على نسبة ،%10.4
تليها ب �ي��روت بنسبة  %8.9م��ن م�ج�م��ل األمتار
امل��رخ �ص��ة ،وال �ب �ق��اع ب�ن�س�ب��ة  ،%8.5ث��م النبطية
بنسبة  ،%7.4والشمال بنسبة .%0.92
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الرخص ال ّ
تعبر فعليًا

ع��ن واق��ع قطاع اإلن �ش��اءات ف��ي لبنان ،فالرخصة
يمكن استخدامها خالل السنوات الخمس املقبلة،
وبالتالي فإنها ال ّ
تعبر فعليًا عن حجم اإلنشاءات
ّ
امل �ن��ف��ذة ف��ي ه ��ذه ال �ف �ت��رة ،وب��ال � ّت��ال��ي ف ��إن املؤشر
األساسي هو نسبة الرخص املنفذة.
إال أن هذا الطلب على رخص البناء ال يعكس أيضًا
واقع السوق العقاري الذي بدأ يتهاوى في الفترة
األخيرة مع جمود السوق في ظل ت� ّ
�ورم األسعار
ال��ذي ب��دأ ي�ت�ج��اوز أي ق��درة ش��رائ�ي��ة للمواطنني،
ع �ل �م��ًا ب� ��أن ه �ن ��اك ه � � ّ�وة ك �ب �ي��رة ب�ي�ن ه� ��ذه القدرة
وأس �ع��ار الشقق ال�ت��ي ارت�ف�ع��ت بفعل املضاربات
العقارية في السوق الناجمة بصورة مباشرة عن
خارجية كبيرة ف��ي ال�س��وق املالية
ت��واف��ر سيولة ُ
املحلية ،وقد استثمرت هذه األم��وال في عمليات
م �ض��ارب��ة ع�ل��ى األراض � ��ي رف �ع��ت األس �ع��ار ف��ي كل
امل �ن��اط��ق ب��وت �ي��رة غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة أح ��دث ��ت فقاعة
عقارية ضخمة باتت مرشحة لالنفجار مع بدء
هرب األموال من لبنان.
(األخبار)

