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{ بيروت - ناجية الحصري

< استعاد الجراح اليوناني كريستو 
جيان���و الذي أمضى معظم حياته المهنية 
في مناطق النزاعات ومنها لبنان ويشغل 
منص���ب الجراح اإلقليم���ي للجنة الدولية 
للصليب األحمر في الش���رق األوس���ط، 
تجربته الفريدة أم���ام أجيال مختلفة من 
أطباء المنطقة وأطباء أجانب احتشدوا في 
»المؤتمر الطبي السنوي للشرق األوسط 

في الجامعة األميركية« في بيروت.
جيانو ال���ذي يتق���ن العربية، وصف 
لحظة من لحظات »ذروة القصف المدفعي 
عل���ى بي���روت أثن���اء الح���رب اللبنانية، 
ووص���ول مئة جري���ح دفعة واح���دة إلى 
والفضوليون  األهل  ومعهم  المستش���فى 
والصحافة ومسلحون، وكيف يمكن وسط 
هذا الجو إس���عاف المصابين والسيطرة 
على الوضع وتأمين المعدات والتجهيزات 
والم���واد الطبية«. وقال: »انتبهوا في زمن 
النزاعات ال تفرطوا في استخدام المواد 
المخصصة لالستعمال لمرة واحدة، هنا 

العمل مختلف«.  
والحف���ر ف���ي ذاكرة ح���رب مضت، 
م���رده إلى أن ح���روب المنطق���ة ال يبدو 
أنها س���تتوقف قريبًا، ما يعني أن األطباء 
الممارس���ين الذي���ن يواجه���ون جراحة 
ضحايا الحرب للم���رة األولى مضطرون 
إلى إعادة برمج���ة عقليتهم المهنية. وبدا 
أن بيروت اختارتها الحروب المحيطة بها 

لهذه المهمة.
وكش���ف رئي���س جراح���ي اللجن���ة 
الدولية للصلي���ب األحمر ماركوس بالدن 
ل� »الحي���اة« أن لبنان هو »المقصد األول 
في المنطقة لمعالج���ة جرحى النزاعات، 
إذ يس���تقبل عراقيين وس���وريين ويمنيين 
يعان���ون من حاالت مزمن���ة نتيجة حروب 
بلدانهم«، مش���يرًا إلى أن »ُعمان تستقبل 
جرح���ى الح���رب ف���ي اليم���ن والحاالت 
الصعبة يتم نقلها إلى بيروت باالتفاق مع 
السلطات اللبنانية، شرط عودة المصابين 
إلى ُعمان عند انتهاء العالج، تجنبًا لمزيد 

من الالجئين في لبنان«.
إن���ه المؤتم���ر العالم���ي األول حول 

طب النزاع���ات في الجامع���ة األميركية. 
المداخ���الت امتدت 3 أيام ح���ول إدارة 
اإلصاب���ات الناجم���ة ع���ن الصراع���ات 
المس���لحة والمظاهر المرضية والنفسية 
والتمريضية. وشارك أطباء لبنانيون ومن 
سورية والعراق وأفريقيا وأفغانستان ومن 
أوروبا وأميركا. أحد األطباء الذين خدموا 
في أفغانس���تان أدلى بشهادة مؤثرة عن 
للمستشفيات، خصوصًا  الحماية  فقدان 
أن العدي���د من األطب���اء الحاضرين خبر 
لحظ���ات فقدان األمان أثن���اء العمل على 
رغ���م مظلة اتفاق���ات جنيف. واس���تعان 
الطبيب بلقطة لمستشفى يعمل بكل طاقته 
وفي لقطة ثانية سوته القذائف مع األرض 
ولم ين���ج أحد. وق���ال الطبي���ب إن غارة 
أميركية اس���تهدفته »م���ن طريق الخطأ«، 
وإن ما حصل يعرف بلغة العس���كر بأنه 

»ضباب الحرب«.
أطب���اء س���وريون حض���روا المؤتمر 
مس���تمعين وتجنبوا اإلع���الم. وعرضت 
محاضرات المؤتمر خب���رات عن تقنيات 
الترميمي���ة وتأهي���ل مصابي  الجراح���ة 

األمراض  ومعالج���ة مصاب���ي  الح���رب 
المعدي���ة والجرثومي���ة التي ت���زداد في 
زمن الحرب وطب الطوارئ، واإلش���ارات 

السريرية للتعذيب.
الطبي���ب  المنظمي���ن  أح���د  وق���ال 
عبدالرحم���ن الب���زري ل���� »الحي���اة« إن 
لبن���ان »اختبر الحرب األهلي���ة والعدوان 
اإلس���رائيلي المتكرر واكتس���ب الجسم 
الطبي الخبرات ول���م نترجم األمر علميًا، 
وفي ضوء اس���تقبالنا جرح���ى الحروب 
المحيطة، تبل���ورت فكرة تنظي���م برنامج 
عن طب األزمات مؤلف من أطباء جراحة 
ترمي���م وعناية فائقة وأم���راض جرثومية 
وصحة عامة وعلم اإلنسانيات بالشراكة 

لبنان مركزاً لعالج ضحايا حروب اجلوار
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مع »أطباء بال حدود« و »اللجنة الدولية للصليب األحمر« وعقدنا مذكرة 
تفاه���م مع مستش���فيات في األردن كونها تس���تقبل جرح���ى عراقيين 
وس���وريين ويمنيين أيضًا. ويش���مل البرنامج عق���د مؤتمرات منها عن 
تأهي���ل القط���اع الصحي لما بعد األزمات وإج���راء أبحاث عن جراثيم 

الحروب«.
وقال بالدن إنه في ضوء الخبرة التي تكونت في لبنان تقرر إنش���اء 
ديبلوم في الجامعة اللبنانية ألطباء من مختلف الدول ولمدة أس���بوعين 
الكتس���اب خبرة طبابة الحرب، وأبس���طها تنظيف الج���روح في غياب 
المطه���رات وأعقدها »فلترة« المرض���ى لتحديد من يعيش ومن يموت«. 
وأشار إلى أن »المدربين من مختلف أنحاء العالم وهدفنا إعداد كوادر 

قادرة على تعليم اآلخرين«.
وعما إذا كان يعني ذلك أن الحروب في منطقتنا لن تعرف لها نهاية، 
اكتف���ى بالقول: »تخرجون أطباء في لبن���ان أكثر مما يتخرج في الدول 
األوروبية نسبة إلى عدد الس���كان وأطباؤكم يعرفون 3 لغات وبعضهم 
يتكلم الروسية. والعالم بحاجة إلى اطباء أمثالهم ولبنان يستطيع توريد 

أطباء إلى كل العالم«.
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