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 المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

 يناشد امداده بالوقود بصورة عاجلة قبل اإلغالق القسري يوم االثنين 

 
 

( كارثة وشيكة قد تسبب اإلغالق AUBMCيواجه المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت )

آب القادم، نتيجة انقطاع الوقود. ما يعني أن أجهزة  16المحتمل اعتباًرا من صباح يوم االثنين القسري 

التنفس االصطناعي وغيرها من األجهزة الطبية المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل. سيموت على الفور 

ا يعانون من الفشل  أربعون مريًضا بالًغا وخمسة عشر طفالً يعيشون على أجهزة التنفس. مئة وثمانون شخصً 

الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى. وسيموت المئات من مرضى السرطان، البالغين  

 منهم واألطفال، في األسابيع واألشهر القليلة الالحقة من دون عالج مناسب.

 

الحكومة اللبنانية واألمم المتحدة يوجه المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت نداًء عاجالً إلى 

ووكاالتها من منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وإلى جميع الوكاالت 

والمنظمات القادرة على المساعدة، ويناشدهم لتزويد المركز الطبي بالوقود الكافي قبل أن يضطر إلى 

 .ساعة 48اإلغالق في غضون أقل من 

 

ذلك في وقت يواجه فيه المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت أزمات على جميع المستويات:    يأتي

نقص في األدوية، ونقص في المستلزمات الطبية، وانقطاع التيار الكهربائي الفاضح في اآلونة األخيرة 

 .واستحالة إنتاج الكهرباء مع عدم وجود إمدادات وقود مجدية أليام

  

بتقنين استهالك الكهرباء والوقود في جميع أنحاء حرمها  (AUB) امعة األميركية في بيروتتقوم الج

الجامعي منذ أسابيع، إال أنها على وشك أن تنفذ من كليهما ولن تكون قادرة على االستمرار في إمداد الطاقة  

 .لمركزها الطبي

  



كومة اللبنانية والمسؤولين في الدولة اللبنانية،  تحّمل إدارة الجامعة األميركية في بيروت ومركزها الطبي، الح

المسؤولية الكاملة عن هذه األزمة والكارثة اإلنسانية، وعن أي حادثة ضرر أو وفاة ناجمة عن عدم أمكانية  

تقديم الرعاية الطبية في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت باإلضافة إلى غيره من المستشفيات  

 .ية الصحية في لبنان الذين يواجهون الواقع نفسهومقدمي الرعا

  

عندما تُفقد األرواح بسبب نقص في الكهرباء والوقود، أمام أعين أفراد األسر وعلما بأن الوقود موجود بالفعل  

وبكميات كافية داخل البلد، ستكون هذه لحظة عار. لحظة لم يشهد مثلها لبنان منذ الحرب العالمية األولى 

والمجاعة التي كلفت ثلث سكان جبل لبنان حياتهم. تصر إدارة المركز الطبي في الجامعة األميركية في 

بيروت على أن يقوم جميع من هم في مواقع المسؤولية، وعلى الفور، بتنحية كل نزاعاتهم جانباً، والعمل مًعا  

نانيين وغيرهم من سكان هذه األمة، الذين  لمنع هذه الكارثة الوشيكة. كارثة ال يستحقها أحد، وباألخص كل اللب

 ال تستحق معاناتهم غير المبررة أن تتوج بمأساة ال داعي لها وال طائل من ورائها وال عودة منها.

 
*** 
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 بيروت في  األميركية الجامعة عن  لمحة
 

  على  وممارساتها  ومعاييرها  التعليمية  فلسفتها  وترتكز1866   العام في بيروت في  األميركية  الجامعة تأسست
 في بيروت  هي جامعة  بحثية أساسها  التعليم.  األمريكية  والجامعة.  العالي  للتعليم  الليبرالي األميركي  النموذج

وهيئتها  التعليمية  تضم  أكثر من  تسعمئة  أستاذ  متفّرغ، أما  جسمها  الطالبي فيشكّل  من  حوالي تسعة  آالف 
وخمسمئة طالب.  وتقدم الجامعة  األمريكية في بيروت  حاليا  أكثر من مئة  وأربعين  برنامجا   للحصول  على  

شهادات  البكالوريوس  والماجستير  والدكتوراه.  وهي توفّر  التعليم  والتدريب  الطبيين  للطالب  من  جميع  أنحاء  

 المنطقة  في مركزها  الطبي الذي  يضم  مستشفى  كامل  الخدمات يضم  أكثر  من  ثالثمئة وستون سريرا  .
 

 :بيروت  في  األميركية  الجامعة  وأحداث أخبار  على  لالطالع
 

  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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