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عتيد  يش  حزب  من  جيرمان  ياعيل  النائبة  أبرقت 
رسالة إلى رئيس املستشفى الفرنسي في الناصرة 
د. نائل الياس، جاء فيها ما يلي: "وصلت شكوى 
بتسجيل  ي��ق��وم  املستشفى  ان  ف��ح��واه��ا  ف��ي  ج���اء 
ل��دي��ان��ات��ه��م مسلمني/  امل��رض��ى وف��ق��ا  وت��ص��ن��ي��ف 
االول��وي��ة  ت��ع��ط��ى  للتصنيف  ووف���ًق���ا  م��س��ي��ح��ي��ني، 

للمسيحيني على املسلمني في تقدمي اخلدمات".
رسالتها  ف��ي  ج��ي��رم��ان  الكنيست  عضو  وت��اب��ع��ت 
املسشتفى  "ه���ل  املستشفى:  رئ��ي��س  مستجوبة 
اجلواب  كان  إذا  للدين؟  ووفًقا  املتعاجلني  يصنّف 
هذا  أجل  املتّخذة من  املعايير  فلماذا؟ وما هي  نعم 
التصنيف؟ وهل يعطي املستشفى األولوية في تقدمي 
وأنهت  املسلمة؟".  على  املسيحية  للفئة  اخلدمات 
جيرمان رسالتها مؤّكدة أّنها: "أحالت هذا املوضوع 
إلى وزارة الّصحة للبت فيه" كما جاء في الرسالة.

ك��م��ا وك��ت��ب امل��ه��ن��دس أح��م��د ال��زع��ب��ي ع��ض��و بلدية 
الناصرة السابق على صفحته على موقع التواصل 
"ما  فيه:  تساءل  منشوًرا  الفيسبوك  االجتماعي 
الهدف من وراء تصنيف املتعاجلني خالل تسجيلهم 
حسب اإلنتماء الديني باملستشفى الفرنسي؟". وفي 
حديث مع أحمد أمني زعبي قال أّنه: "وصله تذمر 
من عدد من األشخاص في قضية تصنيف دياناتهم 
املوضوع مع  التسجيل، وأنه يقوم بدراسة  خالل 
"ما  وأكمل:  رده��م.  منتظرا  املستشفى،  مسؤولي 
ميكنني حاليا قوله وبشكل مقتضب أن املوضوع 
خطير وغير مقبول، وال أعتقد أنه معمول فيه أيضا 
في باقي املستشفيات. نحتاج الى بحث واستيضاح 
شامل من ادارة املستشفى حتى تتضح الصورة" 
املستشفى  ب��ي��ان ص���ادرع���ن  ق����ال. ووص����ل  ك��م��ا 
الفرنسي للتعقيب وجاء فيه: "على مدار أكثر من 

120 عاًما، قّدم املستشفى الفرنسي في الناصرة 
ومهنية  بتفان  واملنطقة،  املدينة  لسكان  خدماته 
ومن دون أي متييز عرقي أو طائفي بني مرضاه. 
إننا في املستشفى الفرنسي نستنكر ما نشر حول 
التمييز بني املرضى على خلفية طائفية، وهو نشر 
إّن  مستهجن وال أساس له من الصحة واحلقيقة. 
محاولة  مبثابة  النشر  هذا  تعتبر  املستشفى  إدارة 
للمس باملستشفى وإساءة للهدف السامي للخدمات 

التي يقّدمها لسكان الناصرة واملنطقة، وكل ما نشر 
ال يعتمد على أي أساس من الصحة".

تسجيل  عملية  اّن  هنا  "ون��وض��ح  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
وقبول املرضى للعالج تتم كما هو متّبع في جميع 
معطيات  جمع  عملية  تتطلب  حيث  املستشفيات، 
شاملة حول املريض، سواء كانت تفاصيل شخصية 
للحاجة  إال  تستخدم  ال  املعطيات  وه��ذه  طبية،  او 
االحصائية وال تؤّثر بأي شكل على مجرى عالج 

املرضى".
واختتم البيان: "إننا نرفض الذريعة السخيفة وغير 
املبنية على أي أساس والتي تهدف إلى املس بسمعة 
املستشفى الطيبة وبخدمات املستشفى التي تقّدم 
ملرضاه مبساواة كاملة. ومن هنا نحتفظ ألنفسنا 
دع��وى  ورف��ع  القضائي  امل��س��ار  إل��ى  التوجه  بحق 
قذف وتشهير ضد من وقف خلف هذا النشر" إلى 

هنا نّص البيان.
ويذكر أّنه قالت عضو الكنيست ياعيل جيرمان أّن 
املستشفى  ان  فحواها  في  ج��اء  وصلتها  شكوى  
لدياناتهم  وفقا  املرضى  وتصنيف  بتسجيل  يقوم 
تعطى  للتصنيف  ��ا  ووف��قً مسيحيني،  مسلمني/ 
تقدمي  ف��ي  امل��س��ل��م��ني  ع��ل��ى  للمسيحيني  االول���وي���ة 
النائبة  ق��د ط��ال��ب��ت  ال��ط��ب��ي��ة". وك��ان��ت  اخل���دم���ات 
االم��ر  ك��م��ا وأح��ال��ت  ت��وض��ي��ح  ب��ت��ق��دمي  املستشفى 

لوزارة الصحة.

النائبة جيرمان ملدير املستشفى الفرنسي د. الياس: 

"هل يصنف املستشفى املرضى 
وفقا لدياناتهم"؟!

* املهندس أحمد زعبي:  ما ميكنني حاليا قوله وبشكل مقتضب 
أن املوضوع خطير وغير مقبول

*املستشفى الفرنسي : أمر سخيف هدفه املس بسمعتنا

تصنيف املتعاجلني في املستشفى الفرنسي

مدير املستشفى الفرنسي د. نائل الياساملهندس احمد زعبي
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