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غزة يف مبضع اجلّراح

حوار مع غسان أبو ستة

أجرى الحوار: الياس خوري 

وأنيس محسن

من  بيروت  إىل  العائد  ستة،  أبو  غسان  بالدكتور  جمعنا  الذي  احلواري  اللقاء  هذا  يف 

رحلته الطبية ـ النضالية إىل غزة، عشنا جتربة اللقاء بين الكلمة والفعل، فبدا املوت 

كأنه أحد احتماالت احلياة، وبدت جتربة األمل خالل حرب غزة امتدادًا لألمل الفلسطيني 

الذي صنعته النكبة املستمرة منذ 66 عامًا. نقل الطبيب الفلسطيني الذي يعمل رئيسًا 

ولغة  ونظراته  كلماته  يف  بيروت،  يف  األميركية  اجلامعة  يف  التجميل  جراحة  لقسم 

أهل غزة احملاصرون باملوت، والذين صنعوا من موتهم  التي عاشها  يديه، احلكاية 

أفقًا مقاومًا.

غزة 2014... انتصار الصمود
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غسان أبو ستة، يف سياق روايته لتجربته الطبية واإلنسانية يف مستشفى روى 

األمل  من  تصنع  كي  منها  واحدة  تكفي  حكايات،  ثالث  غزة،  يف  الشفاء 

أن تتحول إىل ثالثة  استعارة ملعّذبي األرض جميعًا، فهذه احلكايات تصلح  الفلسطيني 

عناوين يمكن من خاللها ليس فقط قراءة خريطة حرب غزة على املستوى اإلنساين، بل 

قراءة التجربة الفلسطينية برّمتها أيضًا.

ملاذا أطفأتم الضوء؟

سأروي لكم حكاية طفل يدعى حممد بدران. تم سحب هذا الطفل البالغ من العمر 

ثمانية أعوام، من حتت أنقاض منزله يف خميم النصيرات. جاؤوا به إىل املستشفى 

مصابًا ووحيدًا، ومل نكن نعرف شيئًا عن وضع أفراد عائلته. كانت اإلصابة كبيرة: 

الثانية  العين  أّما  لها،  وجود  ال  العين  وعظمة  واخلد  العين  مهّشم،  وجهه  نصف 

فمألى بالشظايا. قمت بعملية ترميم وجهه، وكانت العملية صعبة، إذ مل يكن من 

املمكن جتميل العين األوىل ألن عظمتها غير موجودة، أّما العين الثانية فقد انطفأ 

بصرها، وال أمل بها. زرته يف اليوم التايل على إجراء اجلراحة يف غرفة العناية 

أنه  قال  الضوء؟  تطفئون  عليه سألني: ملاذا  االطمئنان  وعندما حاولت  املرّكزة، 

األمس،  له عملية كبيرة يف  أجرينا  إننا  له  أن يرى. قلت  يريد  وأنه  العتمة،  يكره 

وإننا اضطررنا إىل إطفاء الضوء من أجل راحته. ومتى تضيئون الغرفة؟ سألني. 

مل أجاوب، ماذا أستطيع أن أقول؟ وبعد خمسة أيام من البحث تبّين لنا أن والده 

استشهد يف القصف، أّما والدته وإخوته األربعة فأصيبوا. وبعد نحو أسبوع استطعنا 

جمع أفراد العائلة املصابين يف غرفة واحدة إىل جانبه يف املستشفى.

أنا فارس عودة

أيام حرب غزة وصل إىل املستشفى طفل قدمه مهّشمة، وهو يف حاجة  يف أحد 

إىل عملية ترميم. وبينما كان طبيب التخدير يقوم بتنويمه سألته: "شو إسمك يا 

حبيبي؟" "فارس عودة"، أجابني. فسألته إذا كان يعرف فارس عودة. أنا فارس 

البنج. وبعد  لنعاس  أن يستسلم  ابتسامة، قبل  وارتسمت على شفتيه  عودة، قال، 

نهاية العملية ذهبت وحتدثت مع والده، وسألته عن عالقته بفارس عودة الشهيد 

)الشهيد فارس عودة هو الطفل الذي حتّول إىل أيقونة االنتفاضة الثانية حين رمى 

دبابة إسرائيلية بحجر، وبعد ذلك استشهد برصاص قّناص إسرائيلي(. قال األب إن 

فارس عودة الشهيد هو شقيقه الذي يصغره بسنتين، وأنه قرر يوم استشهاد شقيقه 

إطالق اسم فارس على ابنه البكر. وحين زرت الفتى يف اليوم التايل لالطمئنان 

ارتسمت على  الشهيد هو عمه،  أن والده روى يل أن فارس عودة  عليه، وأخبرته 

شفتيه ابتسامة البنج نفسها وقال: لكنني أنا أيضًا فارس عودة.
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"سالم" يف النفق

ولد سالم يف سنة 1994، وأطلق عليه والده اسم سالم تيمنًا باتفاق أوسلو وعودة 

التي  العمليات  أكبر  إحدى  قاد  الكاذب هذا،  "السالم"  ابن  إىل غزة.  ياسر عرفات 

نفذتها املقاومة خالل احلرب انطالقًا من األنفاق. سالم كان قائدًا لعملية معسكر 

أبو مطيبق يف املنطقة الوسطى. خرج املقاتلون من النفق وكمنوا لدورية عسكرية 

إسرائيلية وأصابوها إصابات قاتلة. وكانت هذه إحدى أكبر مفاجآت احلرب، حين 

أعاد الفلسطينيون رسم خريطة غزة باملقاومة... أّما سالم فقد استشهد.

* * *
طبيب احلروب

يف بداية اللقاء طلبنا من الدكتور غسان أبو ستة أن يعّرفنا بنفسه، فقال:

الكويت يف سنة  إىل  ذهب  أطفال،  كان طبيب  والدي  فيها،  ودرست  الكويت  ولدت يف 

1952. عائلتنا من بير السبع، وبعد سنة 1948 صار أفرادها الجئين يف خان يونس. أبي 

هو األخ الثالث من خمسة إخوة. أخوه الكبير عبد الله كان من قادة ثورة 1936، واستشهد 

يف أيلول األسود يف عّمان، وأخوه الثاين إبراهيم كان رئيس احتاد احملامين العرب وعضواً 

يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف عهد رئاسة أحمد الشقيري ، كما كان 

رئيسًا لبلدية خان يونس، وأخوه الثالث هو املؤرخ سلمان أبو ستة، أّما والدتي فبيروتية 

من آل العيتاين.

بعد نهاية املرحلة الثانوية يف الكويت ُقبلت يف كلية الطب يف غالسغو )Glasgow( يف 
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إسكتلندا، فالتحقت بالدراسة يف سنة 1987، ومل أغادر بريطانيا إاّل من ثالثة أعوام. بقيت 

يف غالسغو سبعة أعوام، وبعد ذلك انتقلت إىل لندن وأنهيت التخصصات، ثم تعمقت يف 

تشوهات الوجه لألطفال وبعد ذلك للكبار، وأصبحت حماضراً يف جامعة لندن، وجئت إىل 

بيروت يف إثر عرض للعمل قدمته يل اجلامعة األميركية، وبعد عام من عملي فيها أصبحت 

رئيس قسم جراحة التجميل.

مع  العراق  إىل  أتينا  فقد  األوىل،  اخلليج  حرب  بعد  كانت  تطوعية  طبية  جتربة  أول 

جمموعة من جامعة هارفرد، وأجرينا دراسة عن معدل وفيات األطفال بعد احلرب مباشرة، 

وكان التركيز على فكرة احلرب النظيفة التي كان يرّوجها األميركيون، وبرهّنا أن احلرب 

النظيفة إذا ضربت معامل تكرير اجملاري، وجميع معامل توليد الطاقة الكهربائية، وأفقرت 

اجملتمع، فإنه ال يعود هناك حاجة إىل ذبح الناس ألنهم يموتون تلقائيًا، وأشرنا إىل أن 

معدل موت األطفال ارتفع 400%. وخالل االنتفاضة األوىل عملت يف غزة متطوعًا طبيًا. 

ين وقع العدوان اإلسرائيلي على لبنان 
َ
تخرجت من اجلامعة يف سنة 1994، وبعد ذلك بعام

يف  وعملت   ،medical aid for Palestinians مع  فتطوعت  الغضب"،  "عناقيد  عملية  يف 

خميم الرشيدية.

إىل  البداية  يف  فذهبت  الثانية،  االنتفاضة  اشتعلت  التخصصية  دراستي  بدأت  عندما 

مستشفى ناصر يف خميم خان يونس لستة أسابيع، ثم عدت إىل إجنلترا، وبعد ذلك عملت 

حرب  خالل  جديد  من  غزة  إىل  عدت  أشهر.  لستة  جباليا  خميم  يف  العودة  مستشفى  يف 

2008 / 2009، وعملت يف مستشفى العودة، ثم عدت إليها أيضًا يف سنة 2012، وهذه 

السنة )2014( عدت إىل غزة أيضًا، وعملت يف مستشفى الشفاء.

أنت طبيب احلروب؟ 

سألناه...

ولدّي اهتمام أكاديمي غير االهتمام السياسي بإصابات احلروب، قال. جزء كبير من 

املرضى  والعراقيين، وإصابات 40% من  السوريين  املرضى  اآلن على  بيروت  عملي يف 

لدّي هي إصابات حروق يف سورية والعراق.

الطريق إىل غزة

منذ البداية بدت هذه احلرب خمتلفة، كتبت إىل اجلمعيات التي كانت ترسل فرقًا طبية 

أجل  الطبي لإلنماء، وPalestine Children Relief fund، من  العون  إىل غزة، كجمعية 

جميع  ُيرجعون  املصريين  أن  عن  األخبار  تنتشر  بدأت  الوقت  ذلك  يف  غزة.  إىل  الذهاب 

الطواقم الطبية، فحين تصل الطواقم إىل منتصف سيناء تؤمر بالعودة، وكان الهدف من 

ذلك تاليف البلبلة التي حدثت يف سنة 2008 عندما كان معبر رفح يعّج باألطباء الذين 

ويف  جدوى.  دون  من  أحاول،  وأنا  أيام  عشرة  الدخول...  من  املصرية  السلطات  منعتهم 

ذلك الوقت سمعنا عن طبيب نرويجي ُيدعى مات غلبرت أرجعه املصريون بهذه الطريقة 

ومل يدخل غزة إاّل عن طريق معبر إيريز بعد تدّخل السفير النرويجي. جمعية العون الطبي 
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أحد  أن  إىل  مشيرة  العاملية،  الصحة  منظمة  خماطبة  يف  جهتها  من  بدأت  للفلسطينيين 

 / و2008   2012 حرَبي  عن  خمتلفة  جتعلها  والتي  احلرب،  هذه  يف  األساسية  اجلوانب 

الصحة  وزارة  الطبية.  الطواقم  يف  حاد  نقص  ووجود  األطباء،  دخول  منع  هو   ،2009

الفلسطينية تعلمت من جهتها دروس احلربين السابقتين، إذ مل يكن لكثير من الطواقم الطبية 

أاّل  الصحة  وزارة  قرار  فكان  احلروب،  بجراحة  خبرة  ـ  باحلماسة  مدفوعة  ـ  دخلت  التي 

ُيسمح ألحد بالدخول إاّل بناء على سيرته الذاتية التي تثبت خبرته بهذا النوع من اجلراحة. 

ونسقت وزارة الصحة مع منظمة الصحة العاملية، وقامت بإعداد لوائح بناء على السيرة 

الذاتية، وكان اسمي يف اجملموعة األوىل، ويف اليوم الثاين عشر وصلني بريد إلكتروين من 

د. مات يشير فيه إىل أن منظمة الصحة العاملية أصدرت يل تصريحًا عن طريق معبر إيريز، 

وأنه يجب أن أكون هناك خالل 48 ساعة. طلبت من إدارة مستشفى اجلامعة إلغاء مواعيد 

العيادة، وطلبت من األطباء املتمرنين يف القسم الذي أديره االتصال باملرضى وتبليغهم 

بتأجيل العمليات اجلراحية. وذهبت إىل عّمان حيث قضيت ليلة هناك، ويف اليوم التايل 

ذهبت إىل اجلسر ووصلت يف الساعة التاسعة صباحًا. أخذوا مني جواز سفري البريطاين، 

وانتظرت تسع ساعات، ويف السادسة مساء، وبعدما أصبحت القاعة فارغة من املسافرين، 

وبعد مغادرة جميع املوظفين، جاءت السيدة التي تنظف وأعطتني جواز السفر وقالت هذا 

جواز سفرك، اذهب.

رّتبنا سيارة  الله، وهناك  رام  الذي ذهبت معه إىل  انتظاري صديقي خالد فراج  كان يف 

األجرة من القدس الشرقية التي ستقّلني يف صباح اليوم التايل إىل إيريز. ويف الصباح جاء 

شاب من القدس بسيارة أجرة ومضينا. حين وصلنا إىل آخر تقاطع قبل إيريز، حيث يوجد حاجز 

للجيش اإلسرائيلي، رأينا أمامنا رتاًل من السيارات التي تقّل صحافيين. دخل الصحافيون، لكن 

حين جاء دوري قال جنود احلاجز إن اسمي ليس على الالئحة. اتصلنا بمكتب منظمة الصحة 

العاملية يف غزة، فقالوا إن االسم موجود، ثم بدأت الصواريخ تنهمر على تلك املنطقة. بعد قليل، 

نعلم  ال  اذهبوا،  إيريز.  فأغلقوا  قبلنا،  التي ذهبت  الصحافيين  القصف، عادت سيارة  وبسبب 

ولسنا متاكدين متى سُيفتح املعبر، افعلوا ما تشاءون، قال لنا اإلسرائيليون. فقررنا الذهاب إىل 

مقهى وأن ننتظر حتى تتوضح األمور. جلسنا يف املقهى من العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد 

الظهر، حين علمنا أن املعبر أعيد فتحه، فقررنا أن جنّرب حّظنا مرة ثانية. أوقفونا على حاجز 

اجليش ثم قالوا اسمك موجود، اذهب إىل إيريز. حين حتركنا صوب املعبر سمعنا أصوات تساقط 

عشرين  إيريز  عبورنا  يستغرق  ومل  بسرعة،  إدخالنا  يريدون  املعبر  يف  ن 
َ
م فصار  الصواريخ، 

دقيقة. على اجلانب الفلسطيني كان ثمة اتفاق بأن يتم نقل القادمين بالباص من نقطة إيريز 

إىل فندق الديرة الذي قال اإلسرائيليون للصحافيين إنه املنطقة اآلمنة الوحيدة. كان معي يف 

الباص صحافيون من القناة الرابعة ومن "اإلندبندنت" و"سكاي نيوز" وصحافية من أستراليا 

من سيدين. أخذت سيارة من فندق الديرة وذهبت إىل منزل عّمي الذي يقع إىل جانب اجلامعة 

اإلسالمية وهو بمثابة بيت العائلة، فأقمت هناك. اتصلت بالدكتور نافذ أبو شعبان رئيس قسم 

جراحة احلروق والتجميل يف مستشفى الشفاء، واتفقنا على كيفية تقاسم أعباء العمل.



151 امللف / مقابلة غزة يف مبضع اجلّراح

مستشفى الشفاء

يف صباح اليوم التايل ذهبت إىل مستشفى الشفاء وبدأت العمل يف قسم احلروق. وكان 

معدل العمليات اجلراحية ما بين خمس إىل سبع عمليات يف اليوم. قسم احلروق تبرع به 

عدنان العلمي، وهو ضمن جممع الشفاء، لكنه يمتلك مبنى خاصًا وله غرفة عمليات وغرفة 

عناية مركزة وأسّرة وجمموعة من األطباء من ذوي الكفاءة الذين حصلوا من جامعة لندن، 

عبر برنامج يف اإلنترنت، على شهادة املاجستير.

ترّكز عملي يف هذا القسم، إاّل يف احلاالت التي تطلبني فيها التخصصات اأُلخرى. كان 

واضحًا منذ البداية أن أغلبية اإلصابات كانت من نصيب األطفال، وكلها إصابات متوسطة 

وخطرة. وأستطيع القول إن 80% من األطفال الذين أجريُت لهم عمليات سيحملون إعاقات 

مستديمة، إّما بتراً وإّما كسراً، ويومًا بعد يوم بدأ يتكشف يل أن معامل هذه احلرب تختلف 

كثيراً عن معامل حرب 2008 / 2009، أواًل ألنه مل يتسنَّ للمرضى اخلروج من قطاع غزة 

باستثناء حاالت نادرة، وثانيًا بسبب العدد الهائل من اجلرحى. ففي اليوم الواحد يصاب 

70 طفاًل تقريبًا، واجلزء األكبر منهم يأتي إىل مستشفى الشفاء، كما أن املستشفى أصبح 

خميم الجئين ألن كثيراً من الناس الذين هربوا من بيوتهم، جلأوا إىل جممع الشفاء.

كما تعرضت املستشفيات للقصف. مستشفى الوفا ُهدمت، كما اسُتهدف مستشفى شهداء 

العمليات،  غرفة  إىل  الصاروخ  إذ دخل  لوصويل،  التايل  اليوم  البلح يف  دير  األقصى يف 

فاستشهد طبيب ومريض كانا يف الداخل.

عانى مستشفى الشفاء اكتظاظًا هائال، ففي مستشفى ال يوجد فيه أكثر من 260 سريراً 

أقام 600 مريض تقريبًا، والغرفة التي تكون عادة ملريض واحد كان يوجد فيها 3 أسّرة، 

ضع طفالن يف سرير واحد. وكنا يف وضع ال نستطيع معه تعقيم 
ُ
أّما يف قسم األطفال فقد و
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إىل  فتضطر  تبرد،  كي  تنتظر  أن  تستطيع  ال  لكنك  للتعقيم،  تضعها  أنك  لدرجة  األجهزة، 

سكب املاء عليها، وهذا يقلل من عمرها االفتراضي، ويف آخر احلرب، كسرت سكينًا بينما 

كنت أستعملها، وذلك بسبب التعقيم على درجة حرارة عالية ثم تبريدها، ألنك تكرر عميلة 

التعقيم 5 أو 6 مرات يف اليوم.

تشريد  طريق  عن  داخلية  ديموغرافية  أزمة  حتدث  أن  احلرب  هذه  أهداف  أحد  كان 

470,000 فلسطيني ـ أي ثلث سكان غزة ـ كي يحدث انهيار داخلي، لكن الذي منع هذا 

كانت  سليمة  بقيت  التي  فالبيوت  االجتماعي،  الترابط  من  العالية  الدرجة  هو  االنهيار 

تستقبل 4 أو 5 عائالت، وأنا تعرفت إىل عائلة أفرادها يسكنون عند شخص كانوا يشترون 

الليل،  منه الكباب، أي أنه ليس قريبًا وال صديقًا. هم فقط ذهبوا إىل منزله يف منتصف 

فاستضافهم ألنه ال يستطيع أن يصد عائلة جلأت إليه مع أوالدها يف منتصف الليل.

جزء كبير من األطباء وطاقم التمريض كان يفّضل النوم يف املستشفى ألن بيوت هؤالء 

كانت مألى بالناس.

الالفت هو تراكم اإلصابات داخل العائلة، كما أن كثيرين من املصابين سبق أن أصيبوا 

يف عدوان 2008 / 2009، أو يف االنتفاضة الثانية، ويوجد كثير من العائالت التي ُنكبت 

يف أكثر من حرب، ومثال الطفل فارس عودة وعمه ـ شهيد االنتفاضة الثانية ـ هو أفضل 

دليل على ما أقول.

حملت أجساد املصابين خريطة باثولوجية للحدث السياسي، كما حملت آثار احلصار 

الطويل على القطاع. فترى ولداً وزنه أقل بـ 4 أو 5 أعوام من وزنه الذي يجب أن يكون عليه، 

ذلك بأن سوء التغذية أدى على مدى أعوام احلصار إىل نقص يف النمو.

أربعة  ومعه  شعبان  أبو  نافذ  القسم  رئيس  حيث  والترميم،  احلروق  قسم  يف  عملت 

أخصائيين وشابان يحمالن االمتياز ]أي أنهما خريجان جديدان[.

جميع األخصائيين كانوا بين الذين جنحوا يف مشروع املاجستير، وقدرتهم على عالج 

احلروق كانت ممتازة، لكن املشكلة يف الترميم. كّنا جنري يف اليوم الواحد ما بين 5 و7 

عمليات يف القسم.

هناك مسألة مهمة أريد التركيز عليها، وهو أن اجليل الذي يقوم عليه القطاع الصحي يف 

غزة هو آخر جيل ذهب إىل أملانيا أو إجنلترا أو فرنسا أو هولندا للتخصص، فاجليل اجلديد 

مل تتح له هذه الفرصة، لعدة أسباب، أهمها اإلفقار الذي أحدثه احلصار.. فاحملظوظ هو 

ين 
َ
الذي استطاع أهله استالف مبلغ صغير، أو بيع قطعة أرض كي يرسلوه إىل مصر لعام

كي يدرس املاجستير، ولهذا توجد هوة كبيرة يف اخلبرات بين ذلك اجليل واجليل اجلديد، 

ويجب العمل على ردمها.

حرب إبادة

أشكال  وأكثر  نفهم معنى هذه احلرب.  وأشكاله كي  القصف  التمعن يف خريطة  يكفي 

أعلنوا هدنه  الفطر  أشبه بالفخ. يوم عيد  التي صارت  الهدنة  القصف وحشية تمت خالل 

الشاطىء إىل مدينة األلعاب الصغيرة  إنسانية من جانب واحد فذهب األطفال يف خميم 
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سوق  يف  فوقعت  الكبرى  اجملزرة  أّما  طفاًل.  ثالثون  فاستشهد  للقصف،  تعرضوا  حيث 

حي الشجاعية؛ بعد الهدنة امتألت السوق بالناس، وبعد ساعة من بدء العمل يف السوق 

من  القصف  بدأ  ثم  اإلسعاف،  سيارات  وصلت  أن  إىل  فترة  القصف  توقف  قصفها.  تّم 

وجريحًا يف وسائل  الشفاء 240 شهيداً  جديد، وخالل خمس دقائق وصل إىل مستشفى 

اإلسعاف سبعة  املسعفون يضعون يف سيارة  وكان  وُتْكُتك،  أجرة  متعددة: سيارات  نقل 

مصابين تقريبًا، عدا األشالء البشرية. عاجلنا اجلرحى يف ممرات املستشفى، فصارت هذه 

عر واألنسجة. ويف تلك الليلة عدت إىل املنزل الذي  املمرات مغطاة بطبقة من الدماء والشَّ

األقدام؛ مشيت وحيداً ألستعيد توازين، وكانت  يبعد عن املستشفى 15 دقيقة مشيًا على 

ثيابي مغطاة بالدماء، وعندما خلعتها ووضعتها يف املاء كي أغسلها توصلت إىل اقتناع 

بأن هذه احلرب ال عالقة لها باحلدود أو بحل الدولة أو الدولتين، وإنما هي حرب إبادة. هذا 

املشروع الصهيوين يريد إبادتك جسديًا، وإزالتك تاريخيًا من هذا البلد.

املكثفة،  العناية  يف  وحدهم  كانوا  الذين  األطفال  عدد  هو  التجربة،  هذه  يف  اخمليف 

لقد كانوا الناجين الوحيدين من عائالتهم. أمام كل جريح كنت جتد عدداً كبيراً من أفراد 

عائلته يقفون إىل جانبه، وكنت تسعى جاهدا للمرور عبرهم من أجل الوصول إىل املريض. 

لكنك ترى طفاًل وحيداً ال أحد بجواره فتشعر باالنقباض واألسى، ألن هذا الطفل هو الناجي 

ن سيهتم بهذا الطفل؟ 
َ
الوحيد، وإذا حدث لهذا الطفل إعاقة فستكتشف أنها كارثة إنسانية، م

أمام سرير حممد بدران وقفت طوياًل، طلبني هذا الطفل إىل غرفة العناية املكثفة كي يطلب 

مني أن أشعل النور. ماذا أقول؟ كيف أصف له العماء؟

شقيق  سوى  بها  يعتني  ن 
َ
م جتد  فلم  جبينها  يف  أصيبت  التي  الصغيرة  الفتاة  وتلك 

جدها، ألنه قريبها الوحيد الباقي.

واحداً  استمرت  التي  احلرب  هذه  جّراء  معوَّق،  طفل  و1000  يتيم،  طفل   2000 هناك 

وخمسين يومًا. ال أستطيع أن أصف لكم كيف كان يومي يبدأ وينتهي مع هذا الكم الهائل 

من اجلرحى. اآلن كل شيء يمتزج بكل شيء، أعمل من الصباح إىل السادسة أو السابعة 

مساء، ثم أعود إىل البيت، وحين يحتاجون إيّل يف املستشفى يرسلون يل سيارة إسعاف.

أنواع األسلحة

هذه  ُيستخدم  السالح مل  هذا  لكن  كثيراً،  الفوسفوري  السالح  اسُتعمل  يف سنة 2008 

تنفجر  عندما  لألفراد،  مضادة  قذيفة  وهي  "دايم"،  نوع  من  سالح  اسُتخدم  وإنما  املرة، 

يخرج منها بّخاخ يتناثر منه رذاذ من معدن ترانستغتن. بعد حرب 2008 / 2009 قرأت 

عن الترانستغتن، ومشكلته أن املادة مسرطنة، فعند مرور الشظية يف جسم اإلنسان تتحول 

الذي  لكن  كثيراً،  الفتاك  السالح  هذا  اسُتخدم  سرطانية.  خاليا  إىل  تعبرها  التي  اخلاليا 

أباد 77 عائلة اختفت من السجل املدين، كانت القذائف التي صممها األميركيون من أجل 

اختراق اجلبال والوصول إىل مغاور تورا بورا، أو إىل حتصينات املشروع النووي اإليراين. 

لقد قام اإلسرائيليون بضرب هذه القذائف على املباين املدنية، فكانت طبقات البناء تسقط 

وتباد عائلة بأكملها. يف حرب 2008 / 2009 حدث هذا األمر فقط مع عائلتين أبيدتا، 
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أّما يف هذه احلرب فتّم إبادة 77 عائلة. واالستخدام املفرط لهذا النوع من السالح هو الذي 

أحدث الفرق الشاسع، أّما اإلنذار بالقصف، والذي كانت تقوم به طائرة MK، أو الطائرة 

املراد  املوقع  وإنما حتديد  السكان،  إنذار  يكن  هدفه مل  فإن  غزة،  ُتسمى يف  كما  الزّنانة 

قصفه لطائرات F16 التي تغير على املوقع بعد دقيقتين أو ثالث.

أّما السالح األكثر فتكًا فكان استهداف املسعفين وسيارات اإلسعاف، وقد استشهد خالل 

هذه احلرب أكثر من عشرين مسعفًا. كانت سيارات اإلسعاف تتحرك تلقائيًا عندما يحدث 

الفلسطيني ووزارة الصحة، لكن خالل  الهالل األحمر  السيارات نوعان:  أي تفجير. وهذه 

فترة احلرب تشكلت غرفة عمليات واحدة. أنا أعرف أن أربعة جرحى ُبترت أقدامهم كانوا 

مسعفين. لقد أصبحت سيارات اإلسعاف واحدة من أخطر األماكن ألنها كانت مستهدفة 

بصورة خاصة

كانت سيارات اإلسعاف تصل إىل باب املستشفى حيث كان يوجد متطوعون ينقلون 

اجلرحى إىل الداخل، وبعد ذلك حتدد الطواقم اجلراحية املوجودة درجة اإلصابة، وحاجات 

املريض، وأحيانًا مل يكن املريض يستطيع انتظار الذهاب إىل غرفة العمليات ألن إصابته 

حرجة )الرئة أو نزيف حاد يجب إيقافه فوراً(، وكان هناك أطباء من جميع األقسام يف 

غرفة الطوارئ من أجل القيام باملهمات العاجلة.

احلياة اليومية

البيت،  العشاء يف  أتناول  أّما يف املساء فكنت  النهار كنا نأكل يف املستشفى،  خالل 

حيث كانت بنات عمي يقمن بإعداده.

كنا نأكل بتقشف ألن الكميات كانت قليلة، واملشكلة الكبرى كانت أن الدكاكين مل تكن 
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تفتح أبوابها إاّل نادراً، كما أن املصارف مل تفتح إاّل خالل الهدنة األوىل.

منذ واحد وعشرين عامًا وأنا أخوض هذا النوع من العمل التطوعي حين تدعو احلاجة 

إىل ذلك، لكن املفصل الذي حّد من قدرتي على إقامة املسافة الكافية بيني وبين اإلصابات 

واملصابين، هو عندما أصبحت أبًا، فعندما يصير لديك أبناء تتالشى املسافة وأنت تعالج 

ولداً أو بنتًا بعمر أوالدك. هذا هو األمر األكثر صعوبة.

هذا النوع من االنفعال يؤثر بشكل تراكمي، فخالل النهار يجعلك األدرينالين قادراً على 

العمل بشكل متواصل، أّما عندما تضع رأسك على الوسادة كي تنام، وتتذكر األمل اإلنساين 

الذي عشت يف وسطه، تشعر باألسى. واحلقيقة أنه لزمني أسبوعين تقريبًا، بعد عودتي إىل 

بيروت، كي أتخلص من هذا الشعور.

مل أنم جيدا يف غزة، أواًل بسبب القصف املتواصل الذي كان يفرض علّي تبديل مكان 

النوم، وثانيًا بسبب املنامات البشعة.

املنام األكثر سوءاً كان عندما حلمت بأن إحدى مريضاتي وكنت قد أجريت لها جراحة 

جتميلية يف أنفها يف بيروت، حلقت بي إىل غزة كي "تنّق" عن أنفها. كانت احلياة يف غزة 

خالل العدوان واضحة: املوت أو البقاء، وأمام املوت كل شيء يصير تافهًا.

يف  سهاًل.  ليس  العامة  والهموم  اخلاصة  الهموم  بين  التوفيق  فإن  آخر  مستوى  على 

ناشطة  كانت  فزوجتي  واضحة.  ديمة  زوجتي  وإىل  إيّل  بالنسبة  األمور  العائلي  اجلانب 

االنتفاضة  خالل  جباليا  خميم  يف  العسل  شهر  وقضينا  األوىل،  االنتفاضة  يف  سياسية 

الثانية، ومنذ اندالع احلرب األخيرة على غزة كانت تقول يل إن علّي أن أذهب ألنني أمتلك 

خبرات معينة يجب توظيفها يف خدمة الناس. هذا املوقف مريح نفسيًا ألنه أزال صراعًا 

شعبه  جتاه  واجبات  لديه  اإلنسان  الشخصية.  حياتي  داخل  ينشأ  أن  يمكن  كان  هائاًل 

وقضيته وأوالده، فالذي يحدث للناس قد يحدث لك أيضًا، فأنت لست بأفضل منهم.

أّما عالقتي بجراحة التجميل فليست بالسهولة التي يعتقدها البعض. إنها تقنيًا جراحة 

سهلة على أناس يحتاجون إىل مداراة أكثر من املريض العادي. أحاول دائمًا أاّل تتجاوز 

عملية  إن  املثال،  سبيل  فعلى  أجريها.  التي  العمليات  من   %20 التجميل  جراحات  نسبة 

يتراوح  وقت  إىل  وحتتاج  معقدة  بالسرطان[  اإلصابة  ]بسبب  الثدي  الستئصال  الترميم 

سهلة  عملية  للتجميل  الصدر  تكبير  عملية  بينما  ساعات،  وثالث  ونصف  ساعتين  بين 

تستغرق ثالثة أرباع الساعة، لكن تكبير الصدر يدر ماليًا خمسة أضعاف ترميم الثدي بعد 

االستصال. إنها جراحة مربحة، غير أنها منهكة نفسيًا.

األمل اإلنساين والواقع السياسي

الفلسطيني يتعرض لإلبادة. خالل احلرب كان هناك ما يشبه  أنا مقتنع بأن الشعب 

كوتا القتل اليومي. يجب أن ُيقتل يوميًا 100 شخص تقريبًا، وهذه الكوتا ال تتغير. من 

ناحية ُأخرى، أعتقد أن غزة هي لّب القضية الفلسطينية؛ إنها خميم كبير لالجئين. %85 

التيارات  معظم  أفرزت  غزة  أن  كما   ،1948 أراضي  من  الجئون  غزة  قطاع  سكان  من 

الفلسطينية. ففي مرحلة ما بعد سنة 1948 خرجت العمليات الفدائية من غزة: القوميون 
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العرب تبلور نشاطهم العسكري يف قطاع غزة، "فتح" بدأها غزيون، و"حماس" أيضًا... غزة 

هي صورة مصغرة عن قضية فلسطين.

وكي تفهم إىل أين تمضي القضية الفلسطينية، فإن عليك أن تنظر إىل غزة. يف احلرب 

األخيرة حدث اختراق استراتيجي على مستويين: املستوى األول هو الصواريخ، ولن أدخل 

يف نقاش بشأن ما قيل عن "عبثية" الصواريخ وكم قتلت من اإلسرائيليين، فاملهم هنا هو 

ن كان يقصف الصواريخ على بير السبع واللد وحيفا هو إّما ابن وإّما حفيد لاّلجىء 
َ
أن م

الذي ُطرد من تلك األماكن، وهو استطاع أن يعيد املعركة إىل املربع األول يف هذه البقعة 

من األرض: هل هذا له بعد عسكري أو بعد سياسي؟ ليست هذه القضية؛ القضية هي أن 

غزة أعادت املعركة إىل نقطة البداية. املستوى الثاين هو أن اإلسرائيلي اكتشف، كجمهور 

وكمؤسسة، أنه غير قادر على دفع ثمن إعادة احتالل غزة؛ صحيح أنه قادر نظريًا على 

احتاللها، لكنه أوصل جمتمعه إىل وضع مل يعد فيه قادراً على حتّمل اخلسائر، ألن املقاومة 

استطاعت أن ترفع ثمن هذا االحتالل، كما أنه عاجز عن حتمل النتائج االستراتيجية إلعادة 

االحتالل. صحيح أن غزة حماصرة، لكنها أيضًا منطقة حمررة.

الفلسطينية  السياسية  الطبقة  فإن  الكبرى،  االستراتيجية  النتيجة  الرغم من هذه  على 

العشر:  البرنامج املرحلي لسنة 1974 والنقاط  يف تنظيماتها، ال تبشر باخلير. لنعد إىل 

فكرة هذا البرنامج تقوم على الوصول إىل قطعة أرض نستطيع أن نتحرك منها كمنطقة 

أنت لديك أرض حمررة، حمررة ليس ألن  حمررة، وقد وافق اجلميع على هذا املبدأ. اآلن 

اإلسرائيلي أعطاك إّياها، وإنما ألن نضال الشعب الفلسطيني أوصل اإلسرائيلي إىل ضرورة 

االنسحاب منها وحماصرتها يف اآلن نفسه. إن عدم القدرة على إعادة بناء احلركة الوطنية 

الفلسطينية من منطلق أنها تمتلك اآلن منطقة حمررة تستطيع أن تتحرك فيها ومنها، هو 

أحد املؤشرات على اإلفالس السياسي والرؤيوي.

من جهة ُأخرى، يجب أن نعي داللة أن املقاتلين الذين هم يف العشرينيات من أعمارهم، 

والذين صنعوا مفاجأة األنفاق، هم أوالد أوسلو. سالم الذي رويت لكم حكايته، هو جمرد 

مثال واحد عن جيل جديد وضع نهاية ألوسلو بالنضال.

املهم يف هذه احلرب هو التوافق السياسي والشعبي على هدف فك احلصار عن غزة، كما 

أن االلتفاف حول املقاومة أضفى مناخًا خمتلفًا عن مناخات حرب 2008 / 2009، حين 

ساد آنذاك منطق االنقسام. هذا التوافق يف احلرب األخيرة خفف من معاناة الناس، ووضع 

احلرب يف سياقها احلقيقي ويف إطار أهدافها العادلة، من اجلانب الفلسطيني.

ّم أوسلو الذي تسرب إىل اجملتمع الفلسطيني وقام بتذريره بعد االنتفاضة، والذي أفقد 
ُ

س

اجملتمع صالت التعاضد والتواصل والتضامن انتهى، ومعه انتهت حكاية أن يسير الفرد 

احليط للحيط، حيث على األفراد تدبير أمورهم بمفردهم. لقد عاد الفلسطينيون إىل واقعهم 

بصفتهم شعبًا يعيش حتت االحتالل ويمتلك قضيته، ويناضل ضد حمتل يعلم أن صراعه 

معه تناحري.

وهناك أيضًا هذا الشعور بالظلم الذي مل يفارقني وأنا أخرج من معبر إيريز يف طريقي 

إىل الضفة الغربية، حيث رأيت مناطق فلسطين البديعة ويف ذهني يكبر الوعي بأن أبناء 

هذه املناطق يعيشون يف أزقة خميم شاتيال أو يف خميم البقعة... اإلحساس بالظلم، الظلم 
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كمبدأ أساسي يف القضية الفلسطينية، والظلم اإلنساين املتجسد يف كل جانب من جوانب 

الوجود يف فلسطين، حتى يف اجلزء الذي ليس فيه حرب، اجلزء اجلميل، يجعلك تشعر بأن 

هذه كارثة؛ كارثة أن تعيش يف خميم شاتيال، بينما هذه األرض كلها لك، وهذا اجلمال لك، 

لبا منك. الظلم يصير مضاعفًا حين يصبح حلمك هو العودة إىل خميم اليرموك 
ُ

وأنهما س

يف دمشق!!

بعض  أّما  اإلسرائيليين،  إىل  بالنسبة  تتوقف  مل   1948 حرب  إن  دائمًا  أقول  كنت 

وحالة  مسار  إنها  تاريخيًا،  حدثًا  ليست  النكبة  توقفت.  بأنها  نفسه  فأقنع  الفلسطينيين 

مستمرة منذ 66 عامًا.

ين. ال تستطيع 
َ
احلرب مل تنته، فأنا على اقتناع تام بأن احلرب املقبلة ستقع بعد عام

كي  اجلنوب  إىل  الشمال  من  احليوية  املنشآت  نقل  استثمارات  أن  تستوعب  أن  إسرائيل 

قادمة  احلرب  آمنًا.  يعد  مل  اجلنوب  ألن  هباء،  ذهبت  الله"،  "حزب  صواريخ  عن  تبعدها 

وعلينا أن نستعد لها.

أن  الطبية،  الطواقم  لتدريب  مشاريع  عدة  على  نعمل  أن  أريد  املهني،  املستوى  على 

نحضرهم إىل اجلامعة األميركية يف بيروت، وثّمة مشروع كهذا يف قيد التحضير.

أّما على املستوى السياسي فهناك إحساس هائل بخيبة األمل. اخلوف هو شعور الناس 

الكم  هذا  حتقق؛  شيء  ال  وأن  سياسيًا،  ُتهزم  قد  فإنك  عسكريًا  تنتصر  عندما  حتى  بأنه 

الهائل من الدم واحلزن البشري ربما يكون من دون أي نتائج، وغداً سيكون عيد األضحى 

مفصاًل أساسيًا يف حيوات 1800 طفل يتيم و1000 طفل معوق.

خيبة األمل ناجمة عن األداء السياسي كله يف املشهد الفلسطيني، لدينا ثالثة نماذج 

رهينة  "حماس"  الشعبية.  واجلبهة  اإلسالمي،  واجلهاد  "حماس"،  املقاومة:  القوى  من 

أيديولوجيتها اإلسالمية وحتالفاتها السياسية مع قطر وتركيا، لكنها بأدائها وكفاءتها 

النتاج  تخسر  قد  أنها  غير  العسكرية،  كفاءتها  مستوى  يف  تغييراً  حُتدث  أن  استطاعت 
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السياسي لهذه الكفاءة؛ اجلهاد اإلسالمي رهينة أيديولوجيتها أيضًا على الرغم من كونها 

كفاءتها  يف  نوعية  نقلة  أحدثت  أنها  كما  حركتها،  من  حتّد  حتالفات  أي  من  متحررة 

السياسية والعسكرية أكثر من أي تنظيم آخر، وهي تتحدث بلغة واحدة من القاعدة حتى 

رمضان شّلح؛ اليسار الفلسطيني متمثاًل باجلبهة الشعبية، والذي هو يف رأيي غير مكّبل 

باأليديولوجيا وغير مكّبل بأي حتالفات سياسية، يعاين درجة هائلة من انعدام الكفاءة 

التنظيمية؛ إنه غير قادر على أن يحدث التغيير املطلوب كي يستفيد من املساحة السياسية 

املتاحة.

الذي ضرب حركة "فتح" هو أوسلو  أّما حركة "فتح" فهي ضحية أوسلو، واملشكلة أن 

استوعبت  وقد  أيديولوجيا،  أي  استيعاب  على  قادرة  بطبيعتها  "فتح"  "حماس".  وليس 

املاركسيين واملاويين...، فاأليديولوجيا ال تشكل أي عائق لديها، ألن غياب األيديولوجيا 

يف "فتح" كان يعّوضه هدف التحرير، وأوسلو أبادت هذا. عمليًا، أوسلو استهدفت وال تزال 

تتحرك  مل  الضفة  أن  يف  األسباب  وأحد  آخر،  تنظيم  أي  من  أكثر  "فتح"  حركة  تستهدف 

بالشكل املطلوب هو ضعف حركة "فتح"، فالضفة تبقى مرتبطة كثيراً بهذه احلركة أكثر 

من أي منطقة ُأخرى يف فلسطين.

انهيار النظام الصحي العربي

القلق اليوم ليس بشأن فلسطين فقط، بل بشأن العامل العربي بأسره أيضًا. وسأشير إىل 

مسألة انهيار النظام الصحي التي أعيشها يف عملي يوميًا.

خالل األعوام الثالثة املاضية انهارت الدولة يف العامل العربي، وكان بناء نظام صحي 

هو أحد أعمدة الدولة يف مرحلة ما بعد االستعمار. العراق يف عهد صدام كان يمتلك نظامًا 

صحيًا قويًا؛ سورية كان لديها نظام صحي يغطي جمانًا جزءاً كبيراً من احلاجات؛ ليبيا، 

بسبب عدم وجود كثافة سكانية وتوفر املال، كانت تشتري الطب. لكن مع انهيار الدولة 

انهار القطاع الصحي، وهذا ما رأيناه يف العراق، ثم سورية، ثم ليبيا.

اليوم يأتي العراقيون باآلالف إىل بيروت للعالج أو يذهبون إىل األردن. وعندما يأتي 

العراقيون والسوريون والليبيون واليمنيون إىل بيروت بعشرات أو مئات األلوف إىل لبنان 

للعالج أو يذهبون إىل األردن، فهذا يؤشر إىل نوع جديد من الهجرة املرتبطة بالبحث عن 

العالج. من املمكن أن أعالج يف مستشفى اجلامعة األميركية مصابين من العراق وسورية 

وليبيا يف اليوم نفسه.

يبدو يل أن هذه األزمة العالجية هي أحد وجوه أزمة الدولة الُقطرية، وإذا مل نقم بصوغ 

املنطقة من جديد فإننا سنكون عرضة للتفتت.

مشكلة  هي  كبرى  مشكلة  نواجه  أننا  فسنجد  للمنطقة  الطبية  اخلريطة  إىل  نظرنا  إذا 

والعراق  سورية  على  بظلها  ستلقي  مشكلة  وهي  احلروب،  إصابات  عن  الناجمة  اإلعاقة 

وليبيا وفلسطين ولبنان، فهناك جيل كامل من الشباب املعوقين الذين سيشكلون عبئًا على 

جمتمعاتهم. إن جزءاً من عملي هو تدريب اجلّراحين الذين يدخلون إىل اجلامعة األميركية، 

الذي يتخرج  أقول لألطباء املوجودين معي: اجلّراح  ما  التجميل، وأنا كثيراً  على جراحة 
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يف الشرق األوسط، وال يعرف كيف يعالج إصابات احلروب يف هذه املرحلة يف األعوام 

اخلمسة عشر املقبلة، لن يكون جراحًا ناجحًا.

لكن هناك مسألة ُأخرى ال تقل أهمية عن الترميم الطبي، إنها الترميم االجتماعي، وأنا 

أعتقد أن على جمتمعاتنا، بعد نهاية احلرب، أن تتصارح مع نفسها. إن إحدى الكوارث التي 

وقعت يف لبنان كانت انعدام املصارحة بعد نهاية احلرب األهلية.

من جهة ثانية، علينا أاّل ننسى أن اصابات احلروب حتمل قيمة سياسية بالنسبة إىل 

الذي أصيب خالل  العراقي  أنها قيمة نسبية، وهنا تقع املشكلة. فاجلندي  املصاب، غير 

احلرب العراقيةـ  اإليرانية كان ُيعتبر بطاًل، لكن يف سنة 2003 ُفقدت هذه القيمة اإليجابية 

إلصابته وصارت سلبية.

هذه ليست مسألة بسيطة، ألنها جزء مساعد يف العالج. نستطيع أن نسوق أمثلة ال حصر 

لها بشأن هذه املسألة، من الرفض املصري الستقبال جرحى احلرب يف غزة، إىل اإلصرار 

التركي على أن هذه اإلصابات حتمل قيمة سياسية. وهناك صورة بديعة لياسر عرفات 

وهو يمسك طرفًا مبتورة ألحد جرحى االنتفاضة الثانية ويقّبلها وهي مغطاة بالضمادة 

الطبية، ألنه أدرك القيمة السياسية واإلنسانية اإليجابية للجريح.

* * *
يف ختام هذا اللقاء سألناه، واآلن ماذا علينا أن نفعل؟

سنتابع املقاومة بأشكالها كافة، قال، فنحن على ثقة بأن قضية العدالة ستنتصر يف 

النهاية. 
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