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مجتمع وإقتصاد

ماركس ضد سبنسر

أكبر
شركة ّ
من الكل
ثمة شكوى واسعة في مجلس اإلنماء
واإلعمار وفي مؤسسة كهرباء لبنان
من كون شركة انسالدو هي الشركة
ّ
ال ــوحـ ـي ــدة ال ـت ــي ت ـمــك ـنــت م ــن ف ــرض
نفسها بــالـقــوة على قـطــاع الكهرباء
ً
ً
صيانة وإنتاجًا وتشغيال على مدى
سنوات طويلة .هذه الشركة مملوكة
وتـ ـ ــدار م ــن ع ـهــد ب ـ ـ ــارودي امل ـع ــروف
بـكــونــه رج ــل كــل الـعـهــود مـنــذ عقود
ط ــوي ـل ــة ،وهـ ـ ــذا م ــا ي ـف ـ ّـس ــر ،بـحـســب
مـطـلـقــي الـ ـشـ ـك ــاوى ،اإلص ـ ـ ــرار على
السير بنتائج مناقصة الذوق وتلزيم
ع ــارض وحـيــد بمبلغ مـضــاعــف عن
تقديرات االستشاري.

الخيار صار عمره سنة ونصف سنة،
لـكـنــه بـقــي عــالـقــا مــن دون أي نتيجة
نـهــائـيــة ،ال ب ــل إن ال ـع ــارض الــوحـيــد،
أي تـحــالــف «ان ـســالــدو ـ ـ مـتـكــا» أجــرى
تـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى ع ــرض ــه األول وه ــو
ّ
الـ ــذي سـتـنــاقـشــه الـلـجـنــة امل ـكــل ـفــة من
ّ
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وال ـت ــي تـشــكـلــت قبل
أي ــام م ـعــدودة فـقــط! وف ــي ه ــذا الــوقــت،
كــان االعتماد على بــواخــر الطاقة ،قد
بدأ يزداد مع تجديد العقود معها من
دون موافقة مجلس الوزراء ،باإلضافة
إلى رفع كمية الطاقة املستقاة منها.
هــل ال يــزال الخيار الــذي أقـ ّـره مجلس
الــوزراء في تشرين األول  2016خيارًا
ّ
التطورات؟
مجديًا في ضوء هذه
تقول مصادر مطلعة على امللف ،إن
سـقــوط حـ ّـجــة الـعــامــل الــزمـنــي الــازم
إلج ـ ــراء عـمـلـيــة ال ـتــأه ـيــل ك ـبــديــل من
إنشاء معمل جديد ،توجب االلتفات
ً
نحو خيار إنـشــاء معمل جديد بــدال
من استكمال املناقصة التي كان فيها
ع ــارض وحـيــد هــي شــركــة انـســالــدو ـ
متكا .وتـقــول املـصــادر إنــه لــو اعتمد
خ ـي ــار إعـ ـ ــادة امل ـنــاق ـصــة ك ـمــا اق ـتــرح
مجلس اإلن ـمــاء واإلع ـمــار ومؤسسة
كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان فـ ــي م ـن ـت ـص ــف ع ــام
 ،2014وذل ــك بـعــد إج ــراء التعديالت
ال ــازم ــة ع ـلــى دف ـت ــر الـ ـش ــروط لفتح
املنافسة أمــام العارضني املحتملني،
لكانت نتائج املناقصة الجديدة قد
أن ـجــزت .أم ــا الـخـيــار املعتمد حاليًا،
أي السير بنتائج املناقصة الحالية
فهو ال يخدم سوى الشركة الوحيدة
ال ـتــي ق ـ ّـدم ــت عــرضــا ي ـفــوق تـقــديــرات
االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ب ـن ـس ـب ــة  .%100أم ــا
عملية الـتـفــاوض مــع ع ــرض مـحـ ّـدث
ّ
من الشركة ستدرسه اللجنة املكلفة
م ــن مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـهــو ل ــن يــأتــي
بنتائج مالية كبيرة على الخزينة،
إذ إن مؤسسة كهرباء لبنان أنجزت
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة أع ـ ـمـ ــال تــأه ـيــل
وتـ ـط ــوي ــر م ـت ـف ــرق ــة ك ـ ــان م ـن ـصــوصــا
عليها في املناقصة ،بما ّ
تقدر قيمته
بـنـحــو  50م ـل ـيــون دوالر ،وبــالـتــالــي
فــإن كلفة عــرض الـشــركــة مـقــارنــة مع
ت ـقــديــرات االس ـت ـشــاري تصبح أعلى
بـنـسـبــة إضــاف ـيــة تـبـلــغ  ،%33أي أن
ال ـك ـل ـفــة اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـل ـعــرض ص ــارت
أعـ ـل ــى ب ـن ـح ــو  %133مـ ــن ت ـق ــدي ــرات
االستشاري ،وهذا رقم يخضع أيضًا
ل ـل ـت ـعــديــل ف ــي ضـ ــوء تـسـعـيــر بعض
أج ـ ــزاء ال ـع ــرض ب ــال ـي ــورو الـ ــذي كــان
أغ ـلــى فــي ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،أي أن
تسعير الـيــورو اليوم يوجب خفض
الـسـعــر أك ـثــر .أم ــا كلفة إن ـشــاء معمل
جديد الـيــوم ،فهي ال تزيد على 450
م ـل ـيــون دوالر ف ــي أق ـص ــى حــاالت ـهــا،
وب ــال ـت ــال ــي ف ـ ــإن ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار ي ـبــدو
مجديًا أكثر من غيره.
ه ــذا الــوضــع بمجمله سـيـكــون على
ّ
ط ــاول ــة ال ـل ـج ـنــة امل ـكــل ـفــة م ــن مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وق ــوامـ ـه ــا :خ ـل ـيــل م ـطــر عن
م ـج ـل ــس اإلن ـ ـم ـ ــاء واإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ،ك ــري ــم
ع ـس ـيــران ع ــن وزارة ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه،
أحمد املوسوي عن مؤسسة كهرباء
لبنان ورجاء الشريف عن وزارة املال.
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تاتا وروستو وآينشتاين
غسان ديبة
«العالم هو كما هو؛ إن الرجال الذين هم ال شيء ويسمحون
ألنفسهم بــأن يصبحوا ال شــيء ،ليس لهم مكان فــي هذا
العالم»
ف .س .نايبول

فـ ــي الـ ـط ــري ــق ال ـ ــى م ــدي ـن ــة كـ ــانـ ــدي ،آخ ـ ــر ال ـع ــواص ــم
اإلمبراطورية لجمهورية سيريالنكا ،كان من الالفت،
باإلضافة الــى أمــور كثيرة طبعًا ،اقتصار الحافالت
العمومية على نموذجني :األول لشركة تاتا ()Tata
ال ـه ـنــديــة ،وال ـث ــان ــي لـتـجـمـيــع مـحـلــي ل ـبــاصــات هـنــديــة
املنشأ أيضًا .للوهلة األول ــى ،قد يبدو األمــر طبيعيًا،
ّ
فسيريالنكا بلد متدني الدخل نسبيًا ،إذ يبلغ الناتج
املحلي فيه للفرد حوالى  3800دوالر أميركي ،وبالتالي
يبدو منطقيًا أن تستورد الباصات الرخيصة نسبيًا
أو تجمعها محليًا .لكن األمر يدل أيضًا على أن بلدًا
مثل الهند ،الذي تشير مدنه املكتظة بالفقراء الى مدى
حجم املعضالت االقتصادية التي تواجهه والـتــي ال
يمكن حلها إال بعد مرور أجيال عديدة ،يستطيع أن
يخرق األسواق العاملية في صناعة السيارات وغيرها
(وه ـنــا ال أتـكـلــم عـلــى الـصــن الـتــي أصـبـحــت فــي نــاد
اقتصادي مختلف) .بالفعل ،شركة تاتا أصبحت اآلن
شركة متعددة الجنسيات وهي ال تنتج فقط للسوق
املحلية أو للدول الفقيرة ،بل أصبح لها حصة ال بأس
بها فــي ال ــدول األخ ــرى وأصبحت أيضًا مــع أخواتها
في مجموعة تاتا تستثمر عامليًا وتشتري األصول
الصناعية ،مثل مــا حــدث بشرائها لشركة جاغوار
للسيارات البريطانية عام .2008
عندما تفكر في كل هــذا ،يتبادر الـســؤال :أيــة شركة
عربية استطاعت أن تحاكي في الصناعة أو التقدم
التكنولوجي أو التصدير ،ليس الشركات املتقدمة في
كوريا الجنوبية أو تايوان أو الصني ،بل فقط النموذج
املـتــواضــع نسبيًا لشركة تــاتــا الـهـنــديــة؟ ال ـجــواب عن
هذا السؤال يأتي سريعًا بالنفي من دون أي بحث أو
تفتيش أو سؤال .في اإلطار األكبر واألعم ،واألصعب
من كل ذلك بالنسبة إلى الشعوب العربية من املحيط
الــى الخليج ،كما يحلو للبعض ترسيمهم ،إن قيمة
إنتاج هذه الشركة الواحدة ( 100مليار دوالر سنويًا)
يبلغ حــوالــى ثلثي كــل ال ـصــادرات الصناعية العربية
( نعم كــل) التي تبلغ حوالى  370دوالرًا للفرد؛ وإذا

أخذنا من هذه الصادرات الصناعية تلك ذات املحتوى
التكنولوجي املتوسط والعالي ،فنرى أن تاتا تنتج أكثر
بثالث مرات منها .من هذه املقارنة البسيطة ،نرى أن
الدول العربية املحتوية على حوالى  400مليون عربي،
باإلضافة الى الثروات الطبيعية ،بعد اتباعها لعقود
مــا يمكن تسميته مرحلة التنمية العربية والـصــراع
مــع إســرائـيــل بعد  ،1948لــم تستطع أن تـقــدم العالم
العربي الى األمــام .وبخصوص إسرائيل ،على الرغم
من إلقاء الكثيرين اللوم على هذا الصراع في تخلف
الدول العربية ،إال أن هذا الصراع كان يجب أن يكون
حافزًا للتقدم الصناعي والتكنولوجي ،وهذا ما فعلته
إسرائيل نفسها ،التي وصلت صادراتها الصناعية
الى حوالى  60مليار دوالر أو  7500دوالر للفرد أو
 20م ــرة أكـثــر مــن حـصــة ال ـفــرد الـعــربــي ،وتستحوذ
السلع املتقدمة تكنولوجيًا على حصة كبيرة منها.

بقي النفط هو الخيط الذي يربط
كل هذه الدول ويغذي محركات
«عدم التنمية والتخلف»

كـمــا أن ـن ــي ،ف ــي ال ـطــريــق ،ت ــذك ــرت االق ـت ـص ــادي وال ــت
روسـ ـت ــو ،ال ـ ــذي ق ـضــى آخـ ــر أي ــام ــه ب ــروفـ ـس ــورًا في
جامعة تكساس في أوســن حيث كنت ،وعلى الرغم
ّ
أنضم الــى أي من
من كــون مكتبي مقابل مكتبه ،لم
صـفــوفــه بـسـبــب "حـ ــرم" مــاركـســي غـيــر مـعـلــن عليه
بسبب مـســؤولـيــاتــه السياسية خ ــال ح ــرب فيتنام
 .تــذكــرت روسـتــو ألنــه أشـيــع أن جـمــال عبد الناصر
كان متحمسًا ألفكاره ،وأن الخطة األولى للجمهورية
العربية املتحدة في  ّ 1960/1959تأثرت بنظرياته.
ل ـق ــد كـ ــان روسـ ـت ــو ه ــو م ــن ن ــظ ــر ف ــي خـمـسـيـنـيــات
الـقــرن املــاضــي وستينياته الــى مـقــدرة ال ــدول النامية
عـلــى الـتـطــور وحـتـمـيــة مــرورهــا بخمس مــراحــل من
التخلف نحو االلتحاق بــالــدول املتقدمة ،ولقد كانت
نظريته حتمية الــى حد ما وتعتمد على اتباع الــدول
بعض املعايير الكمية في االستثمار وغيره لتنتقل

من طور التخلف الى طور اللحاق بالدول الصناعية
املـتـقــدمــة ،وسـ ّـمــى روس ـتــو كـتــابــه ال ــذي أصـ ــدره عــام
" 1960مراحل النمو االقتصادي :بيان غير شيوعي".
لم يكن الكتاب ردًا فلسفيًا أو اقتصاديًا على "البيان
الشيوعي" ملــاركــس وإنـجـلــز ،بــل كتابًا سياسيًا في
خضم الحرب الباردة ،حاول فيه روستو القول للدول
النامية آنــذاك إنها تستطيع أن تتطور من دون اتباع
النماذج االشتراكية ،التي كانت أفكارها وإنجازاتها
تمتد كــالـنــار فــي الهشيم والـتــي للصدفة التاريخية
عندما امتدت الى فيتنام ،تولى والت روستو منصب
مستشار األمــن القومي للرئيس ليندون جونسون
بني  1966و 1969عند استعار الحرب هناك.
في املحصلة ،فشلت الدول العربية في اتباع االشتراكية
الــى التنمية والـتـطــور كما فعل االتـحــاد السوفياتي،
وفشلت في اتباع نظريات روستو وفي تقليد الدول
الصاعدة اقتصاديًا كتايوان وكوريا الجنوبية؛ أي أنها
فشلت في كل شيء .وعندما انقلبت الدول الجمهورية
ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى ب ـع ــض إنـ ـ ـج ـ ــازات م ــرح ـل ــة "ال ـت ـن ـم ـيــة
العربية" وتحولت سلطاتها السياسية الى مزيج من
الديكتاتوريات املتحالفة مع الرأسمال الصاعد ،انتهت
ه ــذه ال ــدول ال ــى الـشـلــل الـسـيــاســي وال ـح ــروب األهلية
كــالـعــراق وســوريــا وليبيا واليمن والـجــزائــر ومصر؛
وكان في املقلب اآلخر أن اشتد عصب "النظام القديم"
من األردن الى املغرب ،الى الخليج العربي .وفي خضم
هذا كله ،بقي النفط هو الخيط الذي يربط كل هذه الدول
وهــو الــذي يغذي محركات "عــدم التنمية والتخلف"،
َ
فـبـعــد ت ـج ــارب الـخـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات ل ــم يـبــق
شيء وتحول الجميع الى االستهالك مدعومًا بحركة
البترو دوالر عبر تصدير واستيراد العمالة وتصدير
واستيراد رؤوس األموال واملساعدات .ولربما أهم ما
استطاع العرب إنجازه هو تحويل الثروة الطبيعية الى
ثروة عقارية وثروة مالية تبحث عن الربح في أنحاء
العالم ،من دون أن يكون لديهما ارتباط بالتنمية.
قال الفيزيائي كارلو روفيلي في كتابه "سبعة دروس
فــي الفيزياء" فــي معرض تقديمه أللـبــرت آينشتاين
ون ـظ ــري ــات ــه" ،ال يـمـكـنــك تـحـقـيــق أي ش ــيء م ــن دون
إضاعة الوقت" .وقال أيضًا إن "النبوغ يتردد" .يبدو أن
العالم العربي ال يتبع املالحظة األولى ،فهو أضاع دهرًا
من الوقت ،لكنه بالتأكيد ليس على طريق تحقيق أي
شيء؛ ويؤكد على الثانية إذ إنه يتجه ،بدون تردد ،الى
تدمير ذاته بذاته.

عدل

ّ
رضيع آخر تعلق حياته على باب مستشفى
راجانا حمية
ل ـ ـيـ ــس فـ ـ ــي الـ ـ ــرقـ ـ ــم م ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة .عـ ـش ــرة
مستشفيات .نعم ،عشرة مستشفيات
رفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت اس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــال رضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع ألنـ ـ ــه
«م ـض ـمــون» عـلــى اس ــم والـ ــده ال ــذي ال
ي ـم ـل ــك ب ــول ـي ـص ــة ت ــأم ــن خ ـ ــاص ف ــوق
ضـمــانــه االج ـت ـمــاعــي .مـحـمــد بــركــات،
ابــن الثالثني يومًا ،كــاد يموت بسبب
ج ـش ــع امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ،ول ـي ــس بـسـبــب
ارتـ ـف ــاع ال ـ ـحـ ــرارة .هـ ــذا ال ـج ـشــع ال ــذي
لـ ّـوث دمــه بـ"التهابات قاتلة" ،وليست
ال ـح ــرارة الـتــي وصـلــت إل ــى ح ــدود 39
درجة بعلم كل أطباء الطوارئ في كل
املستشفيات التي التجأ إليها والده،
بال جدوى.
م ـنــذ ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة م ــن ل ـيــل األح ــد
امل ــاض ــي وح ـت ــى ال ـســاعــة ال ــراب ـع ــة من
فجر االثـنــن ،علق محمد بني الحياة
واملــوت على أبــواب املستشفيات التي
رفـضــت استقباله بحجة عــدم وجــود
أسـ ـ ّـرة ف ــارغ ــة .ي ـع ـ ّـدده ــا والـ ــده واحـ ـدًا
تلو اآلخر :السان تيريز .الروم .السان
ج ـ ــورج .ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة .أوت ـيــل
دي ــو دو ف ــران ــس .كـلـيـمـنـصــو .ال ـســان
شــارل .يتوقف هنيهة ليتذكر البقية،
ولكن الذاكرة في ليل موجع كالذي ّ
مر
ٍ
ساعات ،قضاها الوالد
تضعف .ثماني
ٍ

ً
بهاء متنقال ما بني املستشفيات ،غير
أنــه كــان يلقى الـجــواب نفسه «مــا عنا
ت ـخــت ف ــاض ــي» .وفـ ــي املـ ـ ــرات الـقـلـيـلــة
ال ـتــي ي ـجــد فـيـهــا س ــري ـرًا لـطـفـلــه ،كــان
يــأتـيــه ال ـس ــؤال «إن ــت ش ــو؟» ،وعـنــدمــا
يــأتـيـهــم ال ـجــواب «م ـض ـمــون» ،يتبخر
الـســريــر .يعيد بـهــاء ســرد الليلة تلك

ما حصل مع هذا الطفل
هو استكمال لما حصل
مع من هم قبله

منطلقًا مــن مستشفى ال ـســان تيريز
الـ ـ ـ ــذي عـ ــايـ ــن ط ـف ـل ــه ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـق ـب ـلــه،
واعـدًا إيــاه بالحديث مع مستشفيات
أخ ـ ـ ــرى ،ولـ ـك ــن م ــن دون ج ـ ـ ــدوى .مــن
هـنــاك إلــى الـســان ج ــورج الـتــي «قــالــت
ً
إنها ال تستقبل أطـفــاال بهذا العمر»،
بـعــدهــا «ت ـحــدثــت مــع إدارة الـجــامـعــة
األمـيــركـيــة ،الـتــي لــم تستقبله بعدما
عــرفــت بــأنــه مـضـمــون» ،إل ــى االتـصــال

بـمـسـتـشـفــى أوت ـي ــل دي ــو ب ــا ج ــدوى،
إلــى مستشفى كليمنصو «تواصلنا
معهم بعدما علمنا بأن لديهم سريرًا،
ولكن عندما عرفوا بأن ابني مضمون
لــم يستقبلوه» ،ألنــه ال أس ـ ّـرة ملرضى
الـضـمــان «ش ــو مــا تـكــون حــالـتــه» .من
ه ـنــاك إل ــى ال ـ ــروم ،وال ـح ـكــايــة نفسها
تــرافــق بـهــاء :ال أس ـ ّـرة .وأكـثــر مــن ذلــك
«ول ـ ـ ــو كـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مــا
بيفوت ضمان لعنا» ،هـكــذا ،قــالــوا له
ف ــي ال ـس ــان ت ـيــريــز ،ل ـي ـعــودوا ع ــن هــذا
القول بـ « 500دوالر بتدفعا بنزبطلك
تـ ـخ ــت» .هـ ـك ــذا ،ص ـ ــارت «ال ـ ـ ـ ــدوالرات»
ت ـف ـ ّـك أزمـ ــة ال ـس ــري ــر امل ـف ـق ــود وتـنـعــش
األم ــل بحفظ حـيــاة رضـيــع .أمــا الحق
ب ــال ـص ـح ــة والـ ـطـ ـب ــاب ــة الـ ـت ــي يـكـفـلـهــا
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ف ـ ــا وجـ ـ ـ ــود ل ـ ــه ف ـ ــي دول ـ ــة
امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي ت ـت ـفــرج ع ـلــى جشع
املستشفيات ،وال تـتـحــرك .ال تتحرك
إال لتجري تحقيقًا ،ســرعــان مــا ُيقفل
بعدما تنتهي مفاعيل الـحــزن .وهنا،
ي ـس ـت ــوج ــب ال ـ ـسـ ــؤال ع ـم ــا ح ـص ــل فــي
ّ
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي ت ـســل ـم ـت ـهــا وزارة
الـ ـصـ ـح ــة عـ ـق ــب م ـق ـت ــل الـ ـطـ ـف ــل م ــؤم ــن
املحمد؟ وإنعام ربيع؟ وعبد الرؤوف
الـخــولــي؟ وغـيــرهــم مــن الــرضــع الــذيــن
مـ ــاتـ ــوا عـ ـل ــى أع ـ ـتـ ــاب امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـهــم «م ـض ـمــونــون».

فبالنسبة إلى املستشفيات ،أن تكون
ً
مسجال في الضمان ،يعني أن تموت.
ولكن ،هذه ليست مشكلة املستشفيات
في الدرجة األولــى ،بل مشكلة الدولة
وضمانها الذي ال َّ
يعول عليه.
ثماني ســاعــات ،قضاها محمد بهاء
ب ــرك ــات م ــا ب ــن ال ـح ـي ــاة واملـ ـ ــوت ،ولــم
ي ـجــد س ــري ــره ال ـ ــذي م ــن امل ـف ـت ــرض أن
«تكفله» له دولته والقانون ،إال بعدما
أتـ ــى «ت ـل ـف ــون م ــن فـ ـ ــوق» .م ــن الـطـبـقــة
ال ـ ـتـ ــي ف ـي ـه ــا م ـك ـت ــب وزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة.
ب ـ «الــواس ـطــة» ،بـعـبــارة أوض ــح .ولــوال
هذا االتصال لكان الطفل فارق الحياة.
ما حصل مع هذا الطفل هو استكمال
ملـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل مـ ـ ــع مـ ـ ــن هـ ـ ــم ق ـ ـب ـ ـلـ ــه ،وق ــد
تـ ـق ــدم وال ـ ـ ــده ب ـش ـك ــوى إل ـ ــى ال ـض ـمــان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـ ـ ــذي س ـ ـ ــارع إل ـ ــى فـتــح
تـحـقـيــق ب ــامل ــوض ــوع ،وش ـك ــوى أخ ــرى
إل ــى وزارة ال ـص ـحــة ،وق ــد وع ــد وزي ــر
الصحة غسان حاصباني بمتابعتها.
مع ذلــك ،لن يكون محمد الــذي توسل
حـ ـق ــه ثـ ـم ــان ــي س ـ ــاع ـ ــات عـ ـن ــد أب ـ ـ ــواب
املستشفيات هــو األخـيــر ال ــذي ُيـحــرم
ّ
م ــن ح ــق ــه ف ــي ال ـ ـعـ ــاج ،ف ـث ـمــة آخـ ــرون
ك ـثــر ي ـحــرمــون م ــن ه ــذا ال ـحــق بسبب
الـنـظــام الـصـحــي الـفــاشــل ال ــذي يرهن
صحة املواطنني لجشع املستشفيات
ّ
الطبية.
ومصالحها و«أخالقياتها»

