
ف��ارق ال��ح��ي��اة. هكذا ج��اء الخبر قبل 5 
أي������ام. ب��ع��ده��ا ب�����دأت »األخ����ب����ار« رح��ل��ة 
البحث عن أسباب وفاة محمد الذي لم 
يولد من شجرة، حتمًا، بل من أم تبكيه 
ال����ي����وم، وإل�����ى ج��ان��ب��ه��ا ش��ق��ي��ق��ة ت��ت��أل��م 
وتريد العدالة ألخيها... بل »ملن هم في 

مثل حالة أخي اليوم«.
من  ال��س��ج��ن.  يحب  ال  محمد  بالتأكيد 
؟ قبل نحو 14 عامًا كان كل 

ً
يحبه أصال

شيء طبيعيًا في حياته. ارتبط بفتاة 
����ة. 

ّ
وخ��ط��ب��ه��ا. أق����ام ل��ه األه����ل ح��ف��ل��ة وزف

الصور.  بتلك  تحتفظ  العائلة  ت��زال  ال 
تعّرض لحادث جعله يفقد اإلحساس 
برجليه. أصبح مقعدًا. حصل هذا بعد 
فترة من خدمته العسكرية في الجيش. 
إل��ى جليس  هكذا، من عسكري نشيط 
ك���رس���ي ن����ق����ال... مل����دى ال���ح���ي���اة. ت��رك��ت��ه 
خ��ط��ي��ب��ت��ه. ك����ل ش����ي ت����ب����ّدل م����ن ح���ول���ه. 
انهار معنويًا. غ��رق، على أي��دي بعض 
األصحاب، في عالم املخدرات. وجدها 
مهربًا من واقع مرير. علق بها إلى حد 
م���رارًا.  السجن بسببها  اإلدم����ان. دخ��ل 
هذه الرواية يجمع عليها أهله، وكذلك 
رف�����اق ل���ه ف���ي ال��س��ج��ن، وب���ع���ض ال��ذي��ن 

قابلوه وروى لهم.
جديدة.  مرحلة  ف��ي  محمد  يدخل  هنا 
ي���ق���رر س��ل��ب ال���ن���اس أم���وال���ه���م ب��ال��ق��وة، 
ب��ه��دف ش����راء امل����خ����درات، ف���ي ظ���ل ع��دم 
وجود مصدر آخر للمال. أكثر ما يلفت 
ف���ي م��ل��ف��ه ه���و ت��ه��م��ة »ال���س���ل���ب«. مقعد، 
ال��ش��ل��ل، وم��ع ذل��ك يسلب؟ لهذا  يعاني 
»ك��ان  السجناء.  سائر  »يحترمه«  ك��ان 
ع��زي��ز ال��ن��ف��س وال ي��ق��ب��ل أن ي��ط��ل��ب من 
أح����د«. ه��ك��ذا ي��ت��ح��دث ع��ن��ه أح���د ال��ذي��ن 

ال���ي���وم، ل��م ي��ع��د ال��وض��ع م��ش��اب��ه��ًا؛ فهي 
ت���واج���ه م��ن��اف��س��ة 7 ك��ل��ي��ات ل��ل��ط��ب في 
ل���ب���ن���ان. ال����واق����ع ال���ج���دي���د ي���ف���رض أن ال 
ي��ك��ون إح��ي��اء ال���ذك���رى امل��ئ��وي��ة للطبية 
للحكم  ب��ل  فحسب،  لالحتفال  مناسبة 
ع���ل���ى ال���ن���ت���ائ���ج، ي����ق����ول ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 
أدوات  ه����ي  م����ا  ل���ك���ن  ط����ن����ب.  روالن  د. 
امل���ن���اف���س���ة؟ ي��ج��ي��ب: »ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ب��ت��ك��ر 

والبحث العلمي«.  
كيف؟ في »الطبية«، املتعلم هو محور 
ال���ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ت���رك���ي���ز ه��و 
ال��ح��دي��ث��ة، ال  التعليمية  ال��ط��رائ��ق  ع��ل��ى 
ع��ل��ى امل��ن��اه��ج ف��ح��س��ب. ل����ذا، ف��ال��ط��ال��ب � 
الطبيب يحظى، بحسب طنب، بمواكبة 
ش���خ���ص���ي���ة ت���ح���ق���ق ل�����ه أه�����داف�����ًا ث���الث���ة: 
كبير،  ف��ي مستشفى جامعي  ال��ت��دري��ب 
ال��ت��واص��ل م��ع ب��رن��ام��ج اخ��ت��ص��اص في 
ال����خ����ارج وف����رص����ة ع���م���ل م���م���ي���زة. أي����ن؟ 
 80% من 

ّ
ف��ي ل��ب��ن��ان؟ ي��ج��زم ط��ن��ب ب����أن

م��ت��خ��رج��ي ال��ك��ل��ي��ة ي��ع��م��ل��ون ف���ي ال��ب��ل��د، 
وامل���ف���ارق���ة أن 4 ع���م���داء ل��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب 

اللبنانية هم من متخرجي اليسوعية.
م��ح��اك��اة ال���واق���ع أو ال��ت��ط��ب��ي��ق امل��ب��اش��ر 
للتعليم  الثاني  املفتاح  هي  للنظريات 
ف���ي ال��ك��ل��ي��ة. ب�����6 م��الي��ن دوالر أس��س��ت 
تدريبًا  ر 

ّ
يوف تطبيقيًا  مركزًا  الجامعة 

ل��ل��ط��الب األط����ب����اء وال���ج���راح���ن اب���ت���داًء 
م����ن ه������ذا ال�����ع�����ام. ه���ن���ا غ����رف����ة ع��م��ل��ي��ات 

مجتمع واقتصاد

فاتن الحاج

كلية الطب في جامعة القديس يوسف 
ع��ام.  م��ئ��ة  ق��ب��ل  م��ك��ان تشييدها  طبعت 
»ال���ط���ب���ي���ة« ه����و االس������م األث����ي����ر ل��ط��ري��ق 
الشام أو الشارع الفاصل بن منطقتي 
ال��س��ودي��ك��و وامل��ت��ح��ف. ه��ن��ا أم���ام ب��واب��ة 
ح�����رم ال���ع���ل���وم ال���ط���ب���ي���ة م��ح��ط��ة ت��وق��ف 
م��ّرة.  ذات  الحديد  السكة  قطار  عندها 
وفي الجهة املقابلة مستشفى للتوليد 
 ف��ي وقت 

ّ
خ��اص بالكلية ه���ّدم وت��ح��ول

الح�����ق إل�����ى ح�����رم ل��ل��ع��ل��وم اإلن���س���ان���ي���ة. 
وعلى بعد عشرات األمتار، يرتفع اليوم 
للجامعة وح��رم  ال��ع��ام��ة  ل����إدارة  مبنى 
االبتكار والرياضة. وفي الشارع أيضًا 
بدأ عمله هذا  »للطبية«  امتداد حديث 
والصحة«  التقنيات  »ق��ط��ب  ه��و  ال��ع��ام 
ال�����������ذي ي�����ض�����م م�����خ�����ت�����ب�����رات ل���ل���ب���ح���وث 
األساسية في العلوم الجينية وأمراض 
ال��ق��ل��ب واألم������راض ال��س��رط��ان��ي��ة وع��ل��وم 
األدوي������ة وال���خ���الي���ا ال��ج��ذع��ي��ة ودراس����ة 
حركة الجسم والسموم وعلم األعصاب 

والعلوم الجراحية والجراثيم.  
الكلية التي أسسها اآلباء اليسوعيون 
كمدرسة للطب في ع��ام 1883، أي منذ 
130 ع���ام���ًا، ف���ي ح����رم ه���وف���الن � م��ون��و، 
ب��ق��ي��ت ل��ق��رن ك��ام��ل وح���ي���دة إل���ى ج��ان��ب 
ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ف���ي ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة. 

محمد الغندور: 
قتيل القضاء واألمن

مئوية »الطبية«: من العراقة إلى قلق المنافسة

كان مدمنًا مريضًا مقعدًا ويائسًا في السجن

رجليه قد ُصّبت في يديه. دخل السجن 
أخ��ي��رًا بتهمة ال��س��ل��ب. م��ن روم��ي��ة إل��ى 

ال��ط��الب ك��ل م��ا قد  ك��ام��ل��ة يختبر فيها 
ي���ص���ادف���ه���م م����ن ح�������االت ف����ي ح��ي��ات��ه��م 
ممكننة«  »موديالت  يطببون  العملية. 
ت��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��م، ي��س��ح��ب��ون م��ن��ه��ا ال���دم 
وي����ج����رون ل���ه���ا ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ج��راح��ي��ة 
ف����ت����ت����ح����رك وت�����س�����ت�����ج�����ي�����ب.  ال�����ق�����اع�����دة 
ال���ج���ام���ع���ي���ة ال���ذه���ب���ي���ة: »ال ت��ع��ل��ي��م م��ن 
ي���ؤك���د  ه����ن����ا،  م���ط���ب���ق���ة  أب������ح������اث«،  دون 
ط��ن��ب. امل��خ��ت��ب��رات ال ت����زال ف��ت��ي��ة، وه��ي 
ت�����ت�����واءم ع���ض���وي���ًا م����ع م���خ���ت���ب���رات ف��ي 
االت��ح��اد األوروب����ي وال��والي��ات املتحدة 
تحديدًا  الجينات  علم  وف��ي  األميركية. 
األبحاث واكتشف  الكلية مئات  نشرت 
أط��ب��اؤه��ا ع��ش��رات األم�����راض ال��وراث��ي��ة، 
عناصر  وم��ن  العميد.  تعبير  ح��د  على 
أن  األس��ات��ذة  ُيشترط على  أن  املنافسة 

إل��ى م��رك��ز للمعالجة م��ن اإلدم�����ان«. لم 
ل السكوت. ربما ألنه 

ّ
يجبه محمد. فض

يعلم، في قرارة نفسه، بحكم خبرته في 
ال��س��ج��ون، أن ال��ق��اض��ي امل��ذك��ور يعيش 
ف���ي ع���ال���م غ��ي��ر واق���ع���ي. ف����ات ال��ق��اض��ي 
أن ف��ي لبنان ال ي��وج��د م��رك��ز، مجاني، 
حالته  راح���ت  اإلدم�����ان.  م��ن  للمعالجة 
بعد  م��رة  السجن،  ف��ي  تسوء  الصحية 
م��رة، إل��ى أن يئس أخيرًا من أي عالج. 
ه���ذا م��ا ب���دا عليه ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة. 
عانى من السلس البولي )ع��دم القدرة 
ع��ل��ى ض��ب��ط ال���ب���ول(. ت��ق��رح��ات عميقة 
ف����ي ال���خ���ل���ف. ت��خ��ي��ل��وا س��ج��ي��ن��ًا ك���ه���ذا، 
وعلى كرسي نقال! كان الشاب يحتاج 
إل���ى رع��اي��ة خ��اص��ة. ال م��ك��ان للحديث 
ع��ن رع��اي��ة خ��اص��ة ف��ي س��ج��ون لبنان. 

ي���ك���ون���وا ح���ائ���زي���ن دك����ت����وراه ب���اح���ث أو 
ماستر باحث لدخول مالك الكلية. وال 
ي��ت��خ��رج ال��ط��ب��ي��ب امل��ت��م��رن م���ن دون أن 
يكون قد أنجز بن 3 و5 أبحاث محّكمة 
في مجالت علمية عاملية. وكانت كلفة 
ت��أس��ي��س »ق��ط��ب ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��ص��ح��ة« 
ق��د بلغت 20 مليون  أو مركز األب��ح��اث 
دوالر، ولديه ميزانية تشغيلية سنوية 
تمنح  ال��ي��وم  دوالر.  م��الي��ن   5 قيمتها 
الجامعة الشهادة اللبنانية فقط خالفًا 
االع��ت��راف بمدرسة  أع��ل��ن  ي��وم  للسابق 
الطب في عام 1888 وتحّولت إلى كلية 
ط���ب ف��رن��س��ي��ة رس��م��ي��ة، ت��م��ن��ح ش��ه��ادة 
ط����ب م����ن ال�����دول�����ة ال���ف���رن���س���ي���ة. ي��وم��ه��ا، 
امتحانات  في  الفاحصة  اللجنة  كانت 
ال��ط��ب ت��ح��ض��ر إل���ى ال��ك��ل��ي��ة م���ع اللجنة 
الرسمية.  الشهادات  إلعطاء  الفرنسية 
وق��د خرجت أول دفعة من 4 أطباء من 
»أوت���ي���ل  أص����ل 11 ان��ت��س��ب��وا إل���ي���ه���ا. ول����
دي������و« ح���ك���اي���ة أي����ض����ًا؛ إذ ي������روي ط��ن��ب 
ك���ي���ف ع���م���ل ال���ف���رن���س���ي���ون امل��س��ت��ح��ي��ل 
إلنشاء مستشفى تطبيقي قبيل الحرب 
ال��ع��امل��ي��ة األول������ى، ل��ك��ن ال���ح���رب ف��رض��ت 
شروط اللعبة ولم يتحقق املراد إال في 
عام 1٩22 عندما اشترت فرنسا األرض 
وب��ن��ت امل��س��ت��ش��ف��ى ال����ذي ك���ان وال ي���زال 
م��ل��ك ال��ح��ك��وم��ة ال��ف��رن��س��ي��ة. وع��ل��ى م��دى 
ن��ّس��ق��ت الكلية مع  ال��ط��وي��ل��ة،  ال��س��ن��وات 

قتل اإلرادة
ف����ي اآلون��������ة األخ�����ي�����رة أوق�������ف 3 م����رات 
م���ت���ت���ال���ي���ة، ب�����ف�����وارق زم���ن���ي���ة ب��س��ي��ط��ة، 
جعلته يصاب بكآبة حادة. كان يخرج 
ء س��ب��ي��ل، ل��ك��ن��ه س��ري��ع��ًا 

 

مراكز استشفاء أخرى لتوفير التدريب 
يوسف  م��ار  مستشفى  وه��ي  لطالبها، 
الطبي االستشفائي في  املركز  ال��دورة، 
زغرتا، مركز بلفو، مركز العن واألذن، 
كذلك أبرمت 50 معاهدة تعاون وتبادل 
ل��أس��ات��ذة وال���ط���الب م���ع ك��ل��ي��ات ال��ط��ب 
ف���ي ال���خ���ارج. م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه��ا، خ��رّج��ت 
تستقبل  وه��ي  طبيب،   6300 »الطبية« 
ك����ل ع������ام ن���ح���و 80 ط���ال���ب���ًا وت��ح��ت��ض��ن 
ح��ال��ي��ًا280 أس��ت��اذًا و1323 ط��ال��ب��ًا. على 
اختصاصات  تشعبت  السنوات،  م��دى 
الكلية وانفصلت عن الطب كليات ثالث: 
والتمريض.  األس��ن��ان،  وط��ب  الصيدلة 
ل��ك��ن ال��ك��ل��ي��ة ال ت�����زال ت��ض��م إل����ى ج��ان��ب 
الطب العام  بعض املعاهد مثل معهد 
القابالت القانونيات والطب الفيزيائي 
واملعهد  حركي  النفس  العالج  ومعهد 

العالي لتقويم النطق.
م����ع ب����داي����ة ال����ع����ام ال���ج���ام���ع���ي ال���ج���دي���د، 
س��ت��ن��ش��ر ال��ك��ل��ي��ة س��ل��س��ل��ة م��ؤل��ف��ة م���ن 6 
ك���ت���ب ع����ن ت���اري���خ���ه���ا امل���رت���ب���ط ب��ت��اري��خ 
ت���روي فيها ح��ك��اي��ات نجاحات  ل��ب��ن��ان 
وإخ�����ف�����اق�����ات ن���ات���ج���ة م�����ن م��ع��اي��ش��ت��ه��ا 
ل��ل��ح��رب��ن ال��ع��امل��ي��ت��ن األول����ى وال��ث��ان��ي��ة 
والحرب اللبنانية التي دمرتها بصورة 
أن نهضت من  ك��ام��ل��ة، وم��ا لبثت  شبه 
بالحجارة  املبنى  فرممت  الركام  تحت 

والعمارة نفسها.  

مّر خبر موت سجني في سجن زحلة مرورًا 
عابرًا. بضعة أسطر بدت كافية... 

وانتهى. في الواقع، انتهت حياة إنسان 
رمته الدولة خلف القضبان، رغم كونه 
ال، يعاني سلس 

ّ
مقعدًا وعلى كرسي نق

البول وتقرحات مختلفة، ومدمنًا على 
املخدرات ويمّر بحالة نفسية خطيرة. 

لهذا الشاب كرامة فقدها، وعائلة، وأم 
تبكيه اليوم وتطلب العدالة

تقارير التحقيق
األولي التي وصلت إلى 

القضاء لم تذكر شيئًا 
عن حالته الصحية

ُيشترط على أساتذة 
المالك أن يكونوا حائزين 

دكتوراه باحث

10
2062العدد    2013-07-24 األربعاء 




