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رلى معوض

ع��ن��وان  المسلحة"  ال��ن��زاع��ات  "ط���ب 
ال��س��ن��وي للشرق  ال��ط��ب��ي  ال��م��ؤت��م��ر 
األوسط ال�48 الذي تنظمه الجامعة 
وتفتتحه  ب���ي���روت  ف���ي  االم��ي��رك��ي��ة 
ال��خ��ام��س��ة ب��ع��د ظ��ه��ر غ���د الخميس 

ويستمر الى األحد 14 الجاري. 
السنة  ه��ذه  المؤتمر  يستضيف 
ف�����ي ع���الق���ة  م���ت���خ���ص���ص���ًا  ن���ح���و 70 
ال����ن����زاع����ات ال��م��س��ل��ح��ة ف����ي ال��ص��ح��ة 
االنسانية  الجمعيات  م��ن  البشرية 
ال����دول����ي����ة، م���ث���ل ال��ص��ل��ي��ب االح���م���ر 
ال��ل��ب��ن��ان��ي واط����ب����اء ب���ال ح������دود، من 
اخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن اك��ادي��م��ي��ي��ن وم��ن 
ال��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة من 
ل��ب��ن��ان وال��م��ن��ط��ق��ة وأوروب���������ا. وف��ي 
ح���دي���ث ل����"ال���ن���ه���ار" أوض�����ح رئ��ي��س 
الدكتور  للمؤتمر  العلمية  اللجنة 
غسان أبو سته، أن المؤتمر سيمتد 
ال��ط��وارئ  على 4 اي��ام ويعالج ط��ب 
ف�����ي ال������ح������روب ب���م���ا ف���ي���ه���ا ظ���اه���رة 
اس���ت���خ���دام االس���ل���ح���ة ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة، 
وم��ف��ه��وم ت��ن��ظ��ي��م ع����الج االص���اب���ات 
ال��م��ت��ع��ددة، وخ��ط��ط ال���ط���وارئ في 

النزاع،  مناطق  في  طبي  مركز  كل 
اختصاصاتها  في  الترميم  وجراحة 
كافة، من جراحة العظام واالعصاب 
التأهيل  وإع��ادة  والفكين،  والوجه 
مثل العالج الفيزيولوجي واألطراف 

اإلصطناعية.
موضوع  أي��ض��ًا  المؤتمر  وي��ع��ال��ج 
ال��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة، وال��م��ت��اب��ع��ة ما 
ب���ع���د ال����ص����دم����ات وخ����ل����ق م��ف��ه��وم 
جديد للصحة النفسية في أماكن 
م��ش��ك��ل��ة  وأن  خ���ص���وص���ًا  ال������ن������زاع، 
المتكررة  االص��اب��ات  ه��ي  منطقتنا 
وال����ع����ن����ف، وال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى ص��ح��ة 
ال���ح���روب، منها الصحة  ف��ي  ال��م��رأة 
االن���ج���اب���ي���ة وال���ع���ن���ف ض����د ال����م����رأة 
وس���ه���ول���ة ال����وص����ول ال�����ى ال��ع��ن��اي��ة 
ال���ص���ح���ي���ة، وع������الج ال����س����رط����ان ف��ي 
ال����ح����روب وإم����ك����ان ال���ح���ص���ول على 
بانهيار  ب��ان��ت��ظ��ام، ألن���ه  ال��ع��الج��ات 
ال���ن���ظ���ام ال��ص��ح��ي ب��س��ب��ب ال���ح���روب 
من  السرطان  ع��الج  منظومة  تنهار 
االكتشاف المبكر حتى العالجات. 
امكانية االصابة  ع��ن  ه��و  وال��س��ؤال 
ب���ال���س���رط���ان ب��س��ب��ب ب���ع���ض أن�����واع 
االسلحة المستخدمة في الحروب، 

واهمية  ال��ك��ل��وي،  الفشل  وك��ذل��ك 
اخ��رى  وان��ش��اء  الكلى  م��راك��ز غسل 
م��ي��دان��ي��ة وت��ط��وي��ر ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
تمكن المرضى من متابعة الغسيل 
خ������الل م���رح���ل���ة ال������ح������روب، وغ���ي���ره 
م���ن االم������راض ال���زم���ن���ة، وال��ت��دري��ب 
وال��ت��خ��ص��ص ف���ي ط���ب ال���ن���زاع���ات، 
لتلبي  الطب  تعليم  نظم  وتطوير 
ال���ح���اج���ة وت��م��ك��ن ال���ط���اق���م ال��ط��ب��ي 
م����ن ال���ت���ع���ام���ل م����ع ه�����ذا ال����ن����وع م��ن 
المؤتمر ورشة  ويتخلل  االصابات. 
عمل عن توثيق عالمات التعذيب 
ف����ي ال�����ح�����روب، واخ�������رى ع����ن وض���ع 
األط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن تأخر 
التعلم خالل  تعليمي وصعوبة في 
التوحد وغيره، وهم  الحروب، مثل 
ال��ن��زاع��ات  اك��ث��ر فئة معرضة خ��الل 
يتضمن جلسة  المسلحة، وكذلك 

عن االمراض الجرثومية.
واع���ت���ب���ر ال���دك���ت���ور اب����و س��ت��ه ان 
م��ا ي��م��ي��ز ه���ذا ال��م��ؤت��م��ر ه��و ال��ن��ظ��رة 
النزاعات  بين  ما  للعالقة  الشمولية 
ك���ان���ت  اذ  وال�����ص�����ح�����ة،  ال���م���س���ل���ح���ة 
ال��م��ؤت��م��رات ال��م��ع��ن��ي��ة ف��ي إص��اب��ات 
الحروب سابقا تركز على االصابات 

العالم  الجسدية. ولكن ما يشهده 
العربي في هذه المرحلة هو انهيار 
والنظم  الحياتية  للمنظومة  كامل 

الصحية. فالنزاعات المسلحة تجد 
الضحايا، من  بيئة تؤثر سلبًا على 
ان��ه��ي��ار ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة واألوض�����اع 

المعيشية، وهجرة االطباء والكوادر 
ال��ط��ب��ي��ة، واالن���ه���ي���ار االق���ت���ص���ادي 

الذي يصاحب الحروب.
ام��ت��داد لرؤية  المؤتمر ه��و  وه��ذا 
برنامج  ب��ان��ش��اء  االميركية  الجامعة 
للتعامل  تخصصي  وعالجي  بحثي 
مع اخطر ظاهرة صحية تواجه العالم 
ال��ع��رب��ي ف��ي ه��ذه ال��م��رح��ل��ة، وإي��ج��اد 
ش��رك��ة م��ا بين ال��ق��ط��اع االك��ادي��م��ي 
وال��م��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تعنى 
في عالج ضحايا الحروب. وما يميز 
مستشفى الجامعة هو خبرته التي 
ل���م���دة 30 ع���ام���ا ف���ي ع����الج م��رض��ى 
ال���ن���زاع���ات ف���ي ل��ب��ن��ان وال��م��ن��ط��ق��ة. 
وغ��ال��ب��ا م���ا ت��وج��د ه����ذه ال��خ��ب��رة في 
فقط.  ال��ع��س��ك��ري��ة  المستشفيات 
وق��د بينت االح��ص��اءات أن 60 في 
ال��م��ئ��ة م��ن ض��ح��اي��ا ال��ح��روب ه��م في 
ال��ع��ال��م ال���ع���رب���ي، م���ا ي���ط���رح ض����رورة 
وج����ود م��رك��ز اق��ل��ي��م��ي ي��ع��ن��ى بهذه 
النزاعات  بين  ما  المتشعبة  العالقة 

وصحة االنسان من جوانبها كافة.

roula.mouawad@annahar.com.lb
Twitter: @rolamouawad

"طب النزاعات املسلحة" يف املنطقة
مؤتمر يطرح خطط الطوارئ والعالجات

ملصق المؤتمر. 
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