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مجتمع وإقتصاد
عدل

قضية الطفلة صوفي:

ّ
دعوى قضائية
ّ
ضد نقيب األطباء
يواجه نقيب األطباء ريمون الصايغ،
ّ
المهنية كلود
ورئيسة لجنة التحقيقات ّ
سمعان ،دعوى قضائية تتهمها
بـ«التزوير وإعطاء تقرير كاذب وإخفاء
مستندات» .رفع هذه الدعوى والد
الطفلة صوفي مشلب ،المشتبه في
أنها من ضحايا األخطاء ّ
الطبية في لبنان،
ّ ّ
طبي تسلمه من النقابة
مستندًا إلى تقرير
بموجب قرار قضائي صدر بعد ثمانية
أشهر من رفض تسليم التقرير
فيفيان عقيقي
ت ـ ـقـ ـ ّـدم ف ـ ـ ــوزي م ـش ـل ــب ب ـش ـك ــوى أمـ ــام
قاضي التحقيق ّ
األول في جبل لبنان،
ّ
ضد نقيب األطباء في بيروت ريمون
ال ـصــايــغ ورئ ـي ـســة لـجـنــة التحقيقات
امل ـه ـنـ ّـيــة ف ــي ال ـن ـقــابــة ك ـل ــود س ـم ـعــان،
بتهم «التزوير ،وإعطاء تقرير كاذب،
ّ
أساسية» ،في ملف
وإخفاء مستندات
ابـنـتــه الـطـفـلــة صــوفــي ،ال ـتــي أصيبت
في عمر الشهر بضرر دماغي وكلوي
ّ
دائـ ـم ــن ،م ــا حــرم ـهــا ال ـح ــرك ــة وعــطــل
حواسها طيلة عمرها.
يشتبه والد الطفلة في حصول سلسلة
ّ
الطبية في فترة عالجها
من األخطاء
في مستشفى «القديس جاورجيوس»
(ال ـ ــروم) فــي ح ــزي ــران  .2015وتستند
ال ــدع ــوى ،ال ـتــي قــد تـكــون األولـ ــى ضـ ّـد
نقيب أط ـبــاء فــي لـبـنــان ،إل ــى املــادتــن
 466و 471من قانون العقوبات ،اللتني
ت ـن ـ ّـص ــان ع ـل ــى «ع ـق ــوب ــة ال ـح ـب ــس مــن
ّ
شهرين إلى سنتني لكل من أقدم حال

عامة أو خدمة ّ
ممارسته وظيفة ّ
عامة
ّ
أو مهنة ّ
طبية أو صحية على إعطاء
ّ
ّ
شهادة كاذبة ،أو زور أوراقًا خاصة ،أو
زور بواسطة التحريف شهادة ّ
ّ
معدة
ّ
لكي تقدم إلــى السلطة العامة ،أو من
شأنها أن ّ
تجر على الغير منفعة غير
م ـشــروعــة ،أو تـلـحــق ال ـض ــرر بصالح
أحد الناس».
ّ
لم يتبلغ نقيب األطباء ريمون الصايغ
ّ
الــدعــوى حتى اآلن ،وفــق مــا أك ــده في
اتصال مع «األخبار» ،وقال «ال تعليق
ّ
لـ ـ ـ ّ
ـدي ،وع ـن ــدم ــا أت ـب ــل ــغ نـ ـ ّـص ال ــدع ــوى
ّ
رسـمـيــا ،سـنـقــدم جــوابــا للقضاء وفق
مــا ّ
ينص عليه الـقــانــون ،ولــإعــام إذا
اق ـت ـضــت ال ـح ــاج ــة» ،وع ــن ات ـهــامــه مع
ّ
املهنية في
رئيسة لجنة التحقيقات
النقابة الطبيبة كلود سمعان بتزوير
وإخـ ـف ــاء م ـس ـت ـنــدات وإعـ ـط ــاء تـقــاريــر
كــاذبــةّ ،
رد الـصــايــغ« :ه ــذه املمارسات
ّ
ليست من شيمنا ،الله ال يقدر نكون
مـ ّ
ـزوريــن .قــد يكون هناك ســوء تفاهم
ّ
ما مع أهل الطفلة ،وسنرد على األمور
ّ
وفق األصول عند تسلمنا الدعوى».
ّ
فـ ــي نـ ـ ـ ّـص ال ـ ـش ـ ـكـ ــوى ،تـ ــدعـ ــي ال ـج ـهــة
املـ ّـدعـيــة أن رئـيـســة لجنة التحقيقات
امل ـه ـن ـ ّـي ــة حـ ــاولـ ــت «إخ ـ ـفـ ــاء ال ـت ـق ــاري ــر
ّ
الطبية التي
واملستندات عــن اللجان
ُ
اســتـطـلـعــت آراؤهـ ـ ــا ف ــي م ـلــف الـطـفـلــة
ً
خــال التحقيقات فــي الـنـقــابــة ،فضال
عــن الوقائع التي حــاولــت تحريفها»،
وتشير الجهة املدعية في هذا السياق
الى التقارير واملستندات اآلتية:
« -1صـ ــورة الــرنــن املغنطيسي التي
أجـ ـ ــريـ ـ ــت ل ـل ـط ـف ـل ــة ق ـ ـبـ ــل خ ـض ــوع ـه ــا
ل ـل ـع ـم ـل ـ ّـي ــة ،وتـ ـ ــم ت ـج ــاه ـل ـه ــا مـ ــن قـبــل
النقابة عند إص ــدار التقرير النهائي
ع ــن ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـي ـقــات امل ـه ـن ـ ّـي ــة فــي
ك ــان ــون ّ
األول املـ ــاضـ ــي»؛ ف ـق ــد عــرض
تقرير اللجنة ثالثة احتماالت للضرر:

تشتبه الجهة المدعية في وجود تحريف للوقائع الثابتة في ملف الطفلة (مروان طحطح)

ّ
ّ
الخلقية
والتشوهات
ال ــوالدة املبكرة
وخـ ـ ـل ـ ــل جـ ـيـ ـن ــي ،و«هـ ـ ـ ـ ــي احـ ـتـ ـم ــاالت
تدحضها صــورة الرنني املغنطيسي،
ّ
وي ــؤك ــد الـتـقــريــر امل ــرف ــق بـهــا ال ـصــادر
ّ
ع ــن مـسـتـشـفــى ال ـجــام ـعــة األم ـيــركــيــة
ف ــي بـ ـي ــروت أن دم ــاغ ـه ــا كـ ــان سليمًا
ّ
العملية».
وطبيعيًا قبل
« -2تقرير لجنة اإلنعاش والتخدير»،
الــذي استحصلت عليه عائلة الطفلة
ب ـمــوجــب ق ـ ــرار ق ـضــائــي ب ـعــد ثـمــانـيــة
أش ـه ــر م ــن ص ـ ـ ــدوره ،إذ ك ــان ــت نـقــابــة
ّ
بحجة أن
األطباء تمتنع عن تسليمه
امل ـلــف ب ــات فــي ع ـهــدة ال ـق ـضــاء .وتــرى
ال ـج ـهــة امل ــدع ـي ــة أن هـ ــذا ال ـت ـقــريــر هو
ّ
ّ
الطبي ،معتبرة
األهم في ملف الطفلة
ّ
أنه «يوزع املسؤوليات على مستشفى

الـ ـق ــدي ــس ج ـ ــاورجـ ـ ـي ـ ــوس ،وال ـط ـب ـيــب
ّ
الجراح (ن .د ،).ومعاونته الطبيبة (ر.
م ،).وطبيب األطفال في املستشفى (ر.
ص ،).وطبيب التخدير (ز .ف ،»).وترى

الصايغّ :
سنرد على
األمور ّوفق األصول
عند تسلمنا الدعوى

الجهة ّ
املدعية أن التقرير املذكور يقدم
ّ
أدل ــة عـلــى أن صــوفــي كــانــت «ضـحــيــة
إهمال فاضح وأخطاء ّ
طبية متراكمة
ّ
العملية وخاللها وبعدها ،التي
قبل
أجــريــت لـهــا فــي عـمــر الـشـهــر مــن دون
مــوافـقــة أهـلـهــا ،ويـعـيــد سـبــب الـضــرر
ال ــدم ــاغ ــي وال ـك ـل ــوي إل ــى ال ـت ـس ـ ّـرع في
إخ ـض ــاع ـه ــا ل ـع ـم ـل ـ ّـيــة ج ــراح ـ ّـي ــة غـيــر
طارئة ،وعــدم معالجة فقر الـ ّ
ـدم لديها
أو نقل ّ
كميات الدم الالزمة لها ،إضافة
ّ
إلى عدم مراقبة حالتها خالل العملية
وقياس ضغطها الــذي انخفض حتى
مـعـ ّـدل  16ملم زئـبــق ،مــن دون معرفة
ذل ـ ــك ،ب ـسـبــب اف ـت ـق ــار املـسـتـشـفــى إلــى
ً
جـ ـه ــاز م ــراقـ ـب ــة الـ ـضـ ـغ ــط ،فـ ـض ــا عــن
ّ
إع ـط ــائ ـه ــا ج ــرع ــة زائ ـ ــدة م ــن املـ ـخ ــدر،

تقرير

ّ
ّ
برجا تتحرك ضد المقالع والكسارات

منذ أيامّ ،
تقدم عدد من أهالي بلدة
برجا بشكوى أمام النيابة العامة ّ
ضد
معمل ترابة سبلين والمقالع والكسارات
والزفاتات الواقعة في نطاق بلدتهم
وفي محاذاتها .جاءت هذه الخطوة
بعد توقيع عريضة الى الوزارات المعنية
ّ
تحتج على التفجيرات ُالجارية في محيط
تهدد بت ّ
سكنهم والتي ّ
صدع منازلهم
ووضعهم في حالة الخطر
ُّ
محمد الجنون
قبل أي ــام ،استفاق أهــالــي بلدة برجا،
وتحديدًا أهالي حي الصوانة املواجه
ملعمل ترابة سبلني والـكـســارات ،على
ـوات ان ـف ـجــارات ،تـبـ َّـن لـهــم فــي ما
أصـ ـ َّ ِ
ب ـعــد أن م ـصــدرهــا إحـ ــدى ال ـك ـســارات
املحاذية للمعمل ،ما دفع أهالي الحي

إلى التحرك ،وقاموا
بتوقيع عريضةٍ
ِ
شعبية احتجاجًا على هذه التفجيرات
ّ
َّ
تصدع املنازل .وقال
تتسب ُب في
التي
ُ
ّ
األهالي إن قوة هذه التفجيرات تقدر
بدرجات عالية.
ٍّ
رفـ ـ ــع ه ـ ـ ــؤالء ال ـع ــري ـض ــة إلـ ـ ــى كـ ـ ــل مــن
وزارات ال ـب ـي ـئ ــة ،األشـ ـ ـغ ـ ــال ،ال ــزراع ــة
والصحة ،كذلك رفعوها إلــى محافظ
جـبــل لـبـنــان بــالــوكــالــة مـنـصــور ضــو،
ـدد مــن بـلــديــات املنطقة.
إلــى جــانـ ِـب ً ع ـ ٍ
واس ـت ـك ـمــاال لـلـتـحــرك ،سـجــل األهــالــي
ش ـكــوى أم ــام الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،حملت
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اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى املـ ـل ــوث ــات ال ـنــاج ـمــة
عـ ــن م ـع ـم ــل تـ ــرابـ ــة س ـب ـل ــن واملـ ـق ــال ــع
وال ـك ـس ــارات وال ــزف ــات ــات امل ـحــاذيــة لــه.
كــذلــك يـسـتـعـ ّـد األه ــال ــي ل ــرف ـ ِـع شـكــوى
إل ــى رئـيـ َـســي الـجـمـهــوريــة والـحـكــومــة
ملـطــالـبـتـهـمــا بــالـتـحــرك ال ـســريـ َّـع لــرفــع
الـضــرر عــن املنطقة ،مؤكدين أنــه "في
ح ــال لــم يـتــم ال ـت ـجــاوب مــع مطالبهم،
فإنهم سيتجهون نحو التصعيد".
ُ
َّ
ت ـش ـيــر امل ـع ـلــومــات إل ــى أن فــري ـقــا من

وزارة ال ـب ـي ـئــةِ ك ـشــف ي ــوم أم ــس على
مكان التفجير ،وهو العقار رقم /659
سـبـلــن ،ال ــذي ت ـعــود ملكيته للنائب
ول ـيــد ج ـن ـبــاط ،وق ــد ت ـ َّـم تــأج ـيــره إلــى
أحد متعهدي األشغال والكسارات في
املنطقة.
تـ ـنـ ـتـ ـش ــر الـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــارات ع ـ ـلـ ــى أط ـ ـ ـ ــراف
ـدد من
معمل سـبـلــن ،وت ـت ــوزع بــن ع ـ ٍ
املتعهدين ،أبرزهم املقاول ماجد ترو
(شقيق عضو اللقاء الديمقراطي عالء
ال ــدي ــن ت ـ ــرو) ،واملـ ـق ــاول ج ـهــاد ال ـعــرب
واملقاول علي الدير.
يـ ــرفـ ــع امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ع ـ ــن ال ـ ـك ـ ـسـ ــارات
واملقالع مسؤولياتهم عن التفجيرات،
إذ نـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـ ـع ـ ـمـ ــل س ـب ـل ــن
لــ"األخـبــار" "امتالك املعمل ألي كسار ٍة
َّ
فــي محيطه ،وبــالـتــالــي ف ــإن التفجير
ل ـي ـ َـس م ــن م ـســؤول ـيــة امل ـع ـم ــل" .كــذلــك،
نـفــى مـصــدر م ـقـ َّـرب مــن امل ـقــاول ماجد
ً
ت ــرو ،ال ــذي يـمـلــك ك ـس ــارة وزف ــات ــة في
محيط معمل سبلني ،مسؤوليته عن
ال ـت ـف ـج ـيــر ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه "ال يــوجــد
مـقـلــع لـلـحـجــارة عــائــد ل ـل ـك ـســارة" .أمــا

قام فريق من وزارة
البيئة بالكشف على
مكان التفجير وهو
عقار يملكه جنبالط
َ
بالنسبة إلــى املـقــاولــن جـهــاد الـعــرب
وعـلــي الــديــر ،فـتـقـ ُـع ضـمــن أراضيهما
َّ َّ
م ـق ــال ــع ح ـ ـجـ ــارة ،إال أن م ـصــادره ـمــا
نفت أيضًا ّ
تفجير داخل
عمليات
"أي
ِ
ٍ
مقالعهما".
يـ ـ ــرى رئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة س ـب ـل ــن مـحـمــد
َّ
ـال م ــع "األخ ـ ـبـ ــار" ،أن
ق ــوب ــر ،ف ــي اتـ ـص ـ ٍ
"ال َّـ ـكـ ــام ع ــن ت ـف ـج ـي ــرات ل ـي ــس دق ـي ـقــا،
ألن ــه بحسب الـصــور امل ـتــداولــة ،هناك
حفارات َّ
قريب
مكان
وعمال يقفون في
ٍ
ٍ

َّ
م ــن ال ـت ـف ـج ـيــر" .وأشـ ـ ــار ق ــوب ــر إلـ ــى أن
"بـلــديــة سبلني ستطلب مــن متعهدي
ال ـك ـســارات ت ـفــادي عـمـلـيــات التفجير،
ك ـمــا سـيـتــم ل ـفــت ن ـظــرهــم بـخـصــوص
دوام الـعـمــل فــي ال ـك ـســارات وامل ـقــالــع".
َّ
ورأى قــوبــر أن "وزارة الـبـيـئــة معنية
باألمر ،ومعمل ترابة سبلني يستوفي
الـشــروط البيئية ً
بناء لتقارير خبراء
وزارة البيئة".
قــانــونـيــا ،يـجــب أن تـكــون ه ــذه املقالع
وال ـك ـس ــارات مــرخ ـصــة س ـن ـدًا ملــرســوم
تنظيم املقالع والكسارات الذي يحمل
رق ــم  8803الـ ـص ــادر ف ــي 2002/10/4
م ــع ت ـعــديــاتــه .وت ـنــص امل ـ ــادة  12من
َّ
املرسوم على أن "عمليات التفجير في
املقالع تنظم بقرار مشترك يصدر عن
وزارتــي الداخلية والبلديات والبيئة،
ويـ ـخـ ـض ــع ك ـ ــل اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ي ـس ـت ـخــدم
التفجير في عملية االستخراج لكشف
دوري من أجل قياس درجة الذبذبات
األرضية".
ت ـش ـي ــر ج ـ ــوزي ـ ــان ي ــزب ــك مـ ــن جـمـعـيــة
َّ
"األرض ل ـب ـن ــان" ،لـ ــ"األخـ ـب ــار" ،إل ــى أن

