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مجتمع وإقتصاد
تحقيق

عززها قرارات اإلدارات الحكومية المعنية الرافضة له ،والتي
تحيط الشبهات ب ُ
ـ»المستشفى الميداني العسكري المصري» ،الذي يتم تشييده على عقارات حرج بيروت ،هذه الشبهات ُت ّ
تطلب «إنهاء مهمته أو تسليمه للجيش اللبناني» ،وفق ما يرد في كتب وزارة الدفاع ،والتي تتحدث عن «ثغرات أمنية وصحية يتركها عمله في لبنان في ظل عدم وجود رقابة مباشرة
المستشفيات الميدانية التي أرسلتها في
المستشفى في لبنان منذ عام  ،2006فيما سحبت بقية الدول العربية ُ
من قبل اإلدارات المعنية عليه» .كما تعززها تساؤالت حول سبب بقاء هذا ُ
يصر الجانب المصري على إقامة مستشفاه العسكري في حرج بيروت دون غيره؟ ولماذا يرفض تسليمه للدولة اللبنانية؟ ولماذا يصر ُمحافظ بلدية بيروت
خضم عدوان تموز؟ ولماذا ّ
المستشفى بحجة أنه «هبة مصرية» ،فيما تفيد المعطيات بأن البلدية ستدفع أكثر من مليون دوالر لتشييده؟
على إبقاء ُ

المستشفى العسكري المصري في حرج بيروت:
ُ

أشبه ببرج مراقبة!

هديل فرفور
«هـ ـ ـ ــذا لـ ـي ــس ُمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ـ ًـى ،إن ـ ــه أش ـب ــه
ب ـب ــرج مــراق ـبــة ي ـتــم زرعـ ــه ف ــي ال ـح ـ ّـي».
بهذه العبارة ،وصــف أحــد سكان حي
قصقص مــا يـجــري تشييده فــي حرج
ُ
بيروت تحت اسم «املستشفى امليداني
ّ
العسكري املصري» .ال ينم هذا الوصف
عن معارضة البناء فقط ،كونه ينتش
من الحرج املزيد من املساحات ليعلو
ً
بدال من الشجر ،بل ّ
ينم أيضًا
الباطون
ع ــن «ش ـب ـه ــات» ت ـحــوم ح ــول ــه :ف ـهــل له
وظ ـي ـف ــة ذات ط ــاب ــع س ـي ــاس ــي ـ ـ أم ـنــي
غـيــر وظيفته املـعـلـنــة؟ ه ــذه الشبهات
ت ـك ــاث ــرت م ــع األي ـ ــام ف ــي ظ ــل انـكـشــاف
املــزيــد مــن الــوقــائــع امل ـث ـيــرة ،فالجانب
ّ
يصر على تشييد مستشفاه
املصري
ف ــي ح ــرج ب ـي ــروت ت ـح ــدي ـدًا ،وال يقبل
بتغيير موقعه ،كما ال يقبل بتحويله
ال ــى ه ـبــة ملـصـلـحــة وزارة ال ـص ـحــة أو
الجيش اللبناني ،وال يقبل بإخضاعه
ل ـل ــرق ــاب ــة وال ـ ـشـ ــروط ال ـن ـظــام ـيــة ال ـتــي
تحكم الترخيص والـبـنــاء والتشغيل
وأذون ــات العمل واإلقــامــة ،واأله ــم أنه
يعمل على تحويل مــا يسميه «هبة»
إلــى أمــر واقــع مـفــروض ال يحظى بأي
موافقة من اإلدارات الحكومية املعنية،
وت ــرف ـض ــه وزارتـ ـ ــا ال ـص ـحــة وال ــدف ــاع،
وي ـ ـجـ ــري فـ ــرضـ ــه عـ ـب ــر فـ ــريـ ــق ح ــزب ــي
يسيطر على وزارة الداخلية ومحافظة
بيروت وبلديتها!

مستشفى «خطير»
خارج أي رقابة!
قرار بلدية بيروت تخصيص جزء من الحرج ،وإصرار
مجلسها على تغطية وجود مستشفى عسكري أجنبي
مخالف ،يعارض توصيات لجنة الحدائق في البلدية ،التي
أوعزت باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف األعمال ،ألنه «ال
استثناء في املجال الطبي ،ويجب
ينبغي أن يكون هناك
ُ
بالتالي أن يخضع عمل هذا املستشفى امليداني لسلطة
الــدولــة الرقابية ( ،»)...وفــق مــا يــرد فــي محضر جلسة
لجنة الحدائق املنعقدة بتاريخ . 2016/6/22
ُيثير رئـيــس لجنة الـصـحــة ،الــدكـتــور سـحــاق ُ كيشيان،
في املحضر املذكور ،تداعيات عدم خضوع املستشفى
لقوانني النظام الصحي اللبناني ووزارة الصحة ،ويلفت
الى «عدم قدرة وزارة الصحة على مراقبة الخدمة الطبية
الطبية ومراقبة قسم األشعة ومراقبة
وتطبيق املعايير
ُ
النفايات الطبية ،كون املستشفى مجهزًا بغرف عمليات،
ً
فضال عن عدم قدرة وزارة الصحة ُعلى مراقبة السالمة
العامة لناحية املــواد املوجودة في املستشفى «من مواد
مشتعلة أو مواد قابلة لالنفجار وما قد ُيسببه من ضرر
السكنية املحيطة».
للحرج واألبنية ُ
ون ـظ ـرًا ال ــى ك ــون املـسـتـشـفــى ال يخضع لـقــوانــن نقابة
األطباء ،فإن ذلك يؤدي ،بحسب املحضر ،الى عدم قدرة
ً
النقابة على مراقبة أعمال األطباء ومحاسبتهم ،فضال
املستوى العلمي
عن عــدم قــدرة النقابة على التأكد من ُ
لألطباء العاملني .كذلك ،ونظرًا الــى كــون املستشفى ال
يخضع لقوانني نقابة الصيادلةّ ،
فإن ذلك يؤدي الى عدم
ُ
قــدرة نقابة الصيادلة على اإلشــراف على نوعية األدوية
وم ــدة صــاحـيــاتـهــا وع ــدم ق ــدرة نـقــابــة الـصـيــادلــة على
اإلشراف على األدوية من الناحية العلمية إذا كانت هذه
األدوية معترفة من وزارة الصحة.
ويخلص املحضر الــى الـقــول إنــه «تـبـ ّـن ألعـضــاء اللجنة
ُوألعضاء املجلس الحاضرين عدم توفر آلية رقابة لعمل
املستشفى امليداني ،ما يحول دون تحديد املسؤوليات»،
الفتًا الى تشديد املجتمعني على «ضرورة الحفاظ على
ح ــرج ب ـيــروت املـتـنـفــس الطبيعي األه ــم أله ــل العاصمة
بمساحته ال ـخ ـضــراء» ،مــؤكــديــن «عــدم
وع ــدم امل ـســاس
ُ
مالءمة املوقع إلقامة هذا املستشفى (.»)...

ثغرات أمنية وصحية

يغطي محافظ
بيروت جملة من
المخالفات في
بناء المستشفى

بـ ـت ــاري ــخ  ،2017/2/11أرس ـ ـ ــل وزيـ ــر
ال ــدف ــاع ،يـعـقــوب الـ ـص ـ ّـراف ،كـتــابــا الــى
رئــاســة مجلس ال ـ ــوزراء ،يحمل الــرقــم
ُ ،497يـشـيــر فـيــه ال ــى «ض ـ ــرورة إنـهــاء
ُ
مهمة املستشفى امليداني املصري ،أو
تقديمه كهبة الــى الدولة اللبنانية أو
الجيش اللبناني» .هــذا الكتاب ليس
ُ
األول م ــن ن ــوع ــه ،سـبـقــه ك ـتــب مماثلة
أرس ـل ـهــا وزراء دفـ ــاع ســاب ـقــون كــانــوا
ُ
يكررون هذا املوقف امل ّوحد من دون أي
نتيجة.
أحد هذه الكتب ،الكتاب الرقم  /654غ
ع /و ،الذي أرسله وزير الدفاع السابق،
فــايــز غ ـصــن ،ب ـتــاريــخ  2013/2/7الــى
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ي ـس ـت ـعــرض «وض ــع
ُ
املستشفى العسكري امليداني املصري
امل ـت ـمــركــز ف ــي ب ـي ــروت» ع ـلــى املـجـلــس.
يـقــول الـكـتــاب إن ــه بـعــد انـتـهــاء ع ــدوان
تـ ـ ـم ـ ــوز عـ ـ ـ ــام  ،2006أرس ـ ـ ـلـ ـ ــت ب ـعــض
ال ــدول العربية ُمستشفيات عسكرية
مـيــدانـيــة إل ــى لـبـنــان (املـمـلـكــة العربية
ال ـس ـع ــودي ــةُ ،األردن وم ـ ـص ـ ــر .)...هــذه
ُ
املستشفيات أعيد سحبها خــال عام
ُ
 ،2007باستثناء املستشفى العسكري
املـ ـص ــري« ،ال ـ ــذي ال يـ ــزال يـعـمــل حتى
تــاريـخــه ويتمركز داخ ــل حــرم جامعة
بيروت العربية».
تقتصر الخدمات الطبية التي ُيقدمها
ُ
املـسـتـشـفــى عـلــى املـعــايـنــات وخــدمــات
ُ
االس ـت ـش ـفــاء ذات امل ـس ـتــوى املـتــوســط،
ويـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن يـ ـ ــرغـ ـ ــب م ــن
األشـخــاص املــوجــوديــن على األراضــي
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــن ج ـن ـس ـي ــات مـخـتـلـفــة
(ل ـب ـن ــان ـي ــن ،ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،م ـصــريــن
وسـ ـ ــوريـ ـ ــن .)...ي ـل ـفــت ال ـك ـت ــاب الـ ــى أن

