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ُن ّفج الرشيد *

تـ ــأتـ ــي ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـب ـع ــن عـ ـل ــى م ـ ــا ت ـ ّـم ــت
تسميته «النكبة الفلسطينية» أو اختصارًا
في املفهوم الشعبي «النكبة» وسط تراجع
م ـخ ـي ــف ألهـ ـمـ ـي ــة ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
واالهـ ـتـ ـم ــام الـ ـج ــاد بـ ـه ــا ،ف ــي ض ـ ــوء ت ـطــور
نكبات محيطة إن كان في العراق أو سوريا
أو ليبيا وآخرها اليمن ،وغيرها من البالد
ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي تـعـيــش ح ــال ــة ف ـق ــدان ال ــوزن
وان ـح ــال إط ـ ــارات الـ ــدول ال ـتــي ن ـشــأت بعد
اتفاقات سايكس  -بيكو في نهاية الحرب
العاملية األولى .من املفيد في هذه املناسبة
الـ ـتـ ـف ـ ّـح ــص املـ ــوضـ ــوعـ ــي ل ـ ــواق ـ ــع ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية ومـحــاولــة الـعــدو اإلسرائيلي
الـسـيـطــرة عـلــى أرض فلسطني الـتــاريـخـيــة
عـبــر اس ـت ـمــرار عـمـلـيــات الـقـضــم ُالـتــدريـجــي
لألرض برغم كل االتفاقات التي أقيمت وما
ّ
مسمى ما ُعرف بأوسلو.
زالت تحت

ً
أوال :في طبيعة المواجهة

ّ
أي ف ــي مــوضــع الـ ـص ــراع :إن أي متفحص
ل ـل ـص ــراع ال ـ ــذي جـ ــرى وي ـج ــري ع ـلــى أرض
فلسطني ال ّ
بد أن يطرح السؤال :ما طبيعة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع وم ـ ــا ه ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــوى املـ ـتـ ـص ــارع ــة؟
ويـعـ ّـبــر عـنــه بـطــريـقــة شعبية دارجـ ــة «شــو
ق ـض ـي ـتــك؟» .ف ــي رأي ـن ــا إن أول مـهـمــة أم ــام
ال ـقــوى الفلسطينية الـحـ ّـيــة هــي فــي وضــع
تحديد مدى مشروع املواجهة كي تستطيع
اس ـت ـك ـشــاف وس ــائ ــل وت ـك ـت ـي ـكــات خ ـي ــارات
ً
ال ـبــدائــل .هـنــا ال بــد مــن ال ـع ــودة قـلـيــا إلــى
ال ـ ـ ــوراء ل ـت ـفـ ّـحــص ت ــاري ــخ تــأس ـيــس ال ـك ـيــان
الصهيوني على أرض فلسطني التاريخية
واملنطقة العربية املحيطة.
ّ
ق ـ ــراءة ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـص ــراع :إن أي متتبع
ل ـل ـصــراع عـلــى مـنـطـقــة امل ـشــرق ال ـعــربــي في
العصر الحديث ال بد أن يأخذ بعني االعتبار
التطور التاريخي الحديث للمنطقة الذي
يمكن سرد أبرز محطاته بالتالي:
■ تبلور األطماع الغربية في ساحل شرق
املتوسط منذ منتصف القرن التاسع عشر
وبداية القرن العشرين ،حيث ابتدأ النفوذ
األوروب ـ ـ ــي بــال ـت ـعــاظــم وفـ ــرض صــاحـيــات
واسعة للقناصل والبعثات الدبلوماسية
األوروبية واألميركية وللشركات التجارية
باإلضافة إلى وصــول البعثات التبشيرية
والتعليمية إلــى الـشــرق ،مــا ّأدى إلــى خلق
بيئة متآلفة ومرتبطة باملصالح الخارجية.

ّ
ّ
وتطور التعليم سمح بوجود
كما أن ازدياد
فئات متعلمة بدأت تشعر بأهمية الحاجة
إلـ ــى وج ـ ــود ث ـقــافــة م ـت ـح ــررة م ــن الـهـيـمـنــة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة وإل ـ ــى بـ ــدء ظ ـه ــور الـجـمـعـيــات
الـسـيــاسـيــة الـســريــة والـصـحــف السياسية
والعلمية في ما ُعرف بعصر النهضة.
■ تــرافــق ذلــك مــع تـطــور اجتماعي وقومي
ف ــي دول أوروب ـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة ب ـ ــدءًا م ــن غــرب
روسيا وعمليات التحريض وازديادها في
روس ـيــا ودول أوروبـ ــا الـشــرقـيــة للجاليات
اليهودية في ما عرف بحمالت «»Pogroms
(كانت محاولة اغتيال قيصر روسيا على
يد فتاه يهودية أحــد تلك األسـبــاب) ،وإلى
بدء الدعوة بني الجاليات اليهودية الشرق
أوروب ـي ــة لـلـهـجــرة إل ــى فلسطني أو غيرها
في ما عــرف بجمعيات «محبي صهيون»،
وإنشاء أول مستعمرة على أرض فلسطني
ف ــي روش ب ـي ـنــا ف ــي ال ـج ـل ـيــل األعـ ـل ــى ع ــام
 .1882أتى الحقًا بروز دعوة هرتزل إلنشاء
«دول ــة الـيـهــود» ،وتبعها تأسيس املنظمة
الصهيونية العاملية لتحقيق ذلك الهدف.
■ ّأدى وقـ ــوع امل ـش ــرق ال ـعــربــي ف ــي مــرحـلــة
مـ ــا بـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب الـ ـع ــاملـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى تـحــت
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار الـ ـك ــول ــونـ ـي ــال ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي
ُوال ـفــرن ـســي ف ــي م ــا ُعـ ــرف ب ــاالن ـت ــداب ال ــذي
فـ ــرض م ــن عـصـبــة األمـ ــم .حــرصـ ّـت الـحــركــة
الصهيونية حينها على أن يتضمن صك
االنـ ـت ــداب ع ـلــى فـلـسـطــن م ــن عـصـبــة األم ــم
مالحظة إنشاء كيان لليهود في فلسطني.
تــرافــق ذل ــك مــع ب ــدء االك ـت ـشــافــات النفطية
واألهـ ـمـ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
للمنطقة لــاقـتـصــاد الـعــاملــي ،حـيــث تـ ّـم مـ ّـد
أول خط نفطي من كركوك إلى ميناء حيفا
فــي فلسطني فــي ثالثينيات الـقــرن املاضي
ليربط املنطقة العربية جغرافيًا واقتصاديًا
مــن جــديــد ،إضــافــة إل ــى تــاريـخـهــا الـســابــق
املشترك ّ
(تمت تهيئة ميناء حيفا وافتتاحه
ف ــي أواسـ ـ ــط ثــاث ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن
وب ـنــاء مـصـفــاة الـنـفــط الـحــديـثــة الستقبال
الـنـفــط مــن مــديـنــة كــركــوك فــي الـ ـع ــراق) ،ما
ج ـع ــل امل ـن ـط ـقــة ذات أه ـم ـي ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
كـبـيــرة لـلـعــالــم الـصـنــاعــي الـغــربــي املهيمن
وربطها بصراعات السيطرة العاملية على
تلك امل ــادة االستراتيجية .املــاحــظ هنا أن
خــري ـطــة ال ـخ ــط جـعـلـتــه ي ـمــر ف ــي األراضـ ــي
كــافــة الـتــي كــانــت تهيمن عليها بريطانيا
العظمى ،والحقًا تم إنشاء خط ثانوي يمر
عبر ســوريــا إلــى ميناء مدينة بانياس ثم

طرابلس ملراعاة احتياجات الفرنسيني.
ّ
■ شـ ــكـ ــل االنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداب الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ألرض
فلسطني بـقــرار مــن «عصبة األم ــم» ،البيئة
ال ـضــام ـنــة ال ـحــام ـيــة ل ـن ـشــوء ك ـي ــان «تـحــت
ال ــدول ــة» ل ـلــوجــود ال ـي ـه ــودي امل ـن ـظــم تحت
ح ـكــم االن ـ ـتـ ــداب ،ولـ ــم ي ـكــن إن ـش ــاء الــوكــالــة
اليهودية عام ( 1929كحكومة محلية ممثلة
للجالية اليهودية) والبنك االستعماري في
فلسطني إال أدوات استخدمها قادة املنظمة
الصهيونية العاملية لتنظيم أمور الجالية
اليهودية املحلية ،ولشراء والسيطرة على
أهم املواقع الزراعية في فلسطني مثل مرج
ابن عامر ومستوطنات حول بحيرة الحولة
وبحيرة طبرياّ .
تم التركيز في هذه املرحلة
على أكـثــر األراض ــي خصوبة فــي فلسطني
الـتــي كــان يملكها فــي ح ــاالت عــدة عائالت
غير فلسطينية .استخدم القادة الصهاينة
مـفـهــوم «ال ـع ـمــل ال ـع ـبــري» ل ـطــرد الـفــاحــن
العرب الفلسطينيني من على األراضي التي
عملوا عليها منذ أقــدم السنني .لذلك أولى
عمليات التطهير العرقي في فلسطني بدأت
مـنــذ ثــاثـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي وتـبـلــورت
الحـقــا فــي مــا ُع ــرف الحـقــا «الـخـطــة دال ــت».
ّ
تــولــى قـيــادة املنظمة الصهيونية فــي تلك
ال ـف ـت ــرة حــاي ـيــم وايـ ــزمـ ــان ال ـ ــذي كـ ــان عــاملــا
ك ـي ـم ـيــائ ـيــا ح ـ ــاز جـ ــائـ ــزة الخـ ـت ــراع ــه مـ ــادة
االسيتون ما ساعد بريطانيا العظمى على
اسـتـخــدام النيتروغليسيرين فــي صناعة
املتفجرات ،الشيء الذي ساهم في املجهود
الـ ـح ــرب ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي ح ـي ـن ـئ ــذ .ك ـم ــا ك ــان
املمول الحقيقي ملشروع تأسيس الوجود
ال ـص ـه ـيــونــي ع ـل ــى أرض ف ـل ـس ـطــن ال ـث ــري
اليهودي املالي روتشيلد الذي ّ
مول إنشاء
مــديـنــة تــل أبـيــب فــي ضــاحـيــة مــن ضــواحــي
مدينة يافا الفلسطينية.
■ أدى تنامي الهجرة اليهودية إلى فلسطني
إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة انـ ـتـ ـف ــاض ــات مـ ــن ال ـس ـك ــان
الـعــرب الفلسطينيني ،وأت ــت «هـ ّـبــة الـ ُـبــراق»
عــام  1929والحـقــا ثــورة القسام عــام ،1935
وأخيرًا ثورة األعوام  1939 -1936التي كانت
ّ
بالفعل ثــورة شعبية مسلحة ،واستطاعت
امل ـق ــاوم ــة الـشـعـبـيــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى بعض
ّ
املــدن الفلسطينية كاملة ما اضطر القوات
الـبــريـطــانـيــة املـحـتـلــة إل ــى اس ـتــدعــاء عـشــرة
آالف جندي من قواتها املتمركزة في الهند.
ه ـك ــذا اح ـت ــوت فـلـسـطــن ع ـلــى أك ـب ــر وج ــود
عـسـكــري بــريـطــانــي خـ ــارج بــريـطــانـيــا بعد
الهند.

■ ّأدى ذل ــك مــن جـهــة الــوجــود الصهيوني
الـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــودي فـ ـ ـ ــي ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن إلـ ـ ـ ـ ــى إنـ ـ ـش ـ ــاء
«كـ ـت ــائ ــب ال ـب ــول ـي ــس ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي» ل ـح ـمــايــة
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــات ،ال ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت الـ ـكـ ـت ــائ ــب
املـسـلـحــة األولـ ــى لـتـشـكـيــات قـ ــوات الــدفــاع
اليهودية «الـهــاجــانــاه» .كما كــان لتأسيس
«الكتائب الليلية» لترهيب وقتل الفالحني
الفلسطينيني من قبل الضابط البريطاني
املـتـصـهــن أورد ونـغـيــت ،ال ـبــدايــات األول ــى
لسياسات الترهيب والطرد وتدمير القرى
امل ـن ـه ـجــي ،ال ـت ــي ُم ــورس ــت ب ـحــق ال ـفــاحــن
الفلسطينيني للضغط عليهم وإرهــاب ـهــم
لـتــرك أراض ـي ـهــم .ط ـ ّـور وينغيت الحـقــا هــذا
املـ ـفـ ـه ــوم خ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـثــان ـيــة
بــاب ـتــداع سـيــاسـيــة «خ ـلــف خ ـطــوط ال ـعــدو»
وم ــارس ـه ــا خ ـلــف خ ـط ــوط ال ـي ــاب ــان ـ ّـي ــن في
جنوب شرق آسيا.
■ ّأدى ان ـت ـه ــاء الـ ـح ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـثــان ـيــة
وخ ــروج بــريـطــانـيــا وفــرنـســا منهكتني من
الـحــرب إلــى اسـتـبــدال املنظمة الصهيونية
الـ ـع ــاملـ ـي ــة ل ـت ـح ــال ـف ـه ــا االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي مــن
ب ــري ـط ــان ـي ــا إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ال ـتــي
خــرجــت مــن ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة كقوة
عظمى مع االتحاد السوفياتي .من الالفت
هـنــا الــوعــي املـبـكــر ل ــدى ال ـق ــادة الصهاينة
لـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة وجـ ـ ـ ـ ــود حـ ـلـ ـي ــف دولـ ـ ـ ـ ــي ك ـب ـيــر
ّ
ملـشــروعـهــم املـتـشــكــل عـلــى أرض فلسطني،
لــذلــك ُع ـقــد املــؤت ـمــر الـصـهـيــونــي ال ـســادس
عـشــر ف ــي مــديـنــة بـلـتـيـمــور األم ـيــرك ـيــة عــام
 ،1942أي ق ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة
الثانية بثالث سـنــوات .بــدأ مــذذاك التأثير
الكبير للجالية اليهودية األميركية وللوبي
ّ
ال ـص ـه ـي ــون ــي املـ ـح ــل ــي فـ ــي دعـ ـ ــم وإن ـ ـج ــاح
املخطط الصهيوني على أرض فلسطني.
■ أدى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــل والـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي املـ ـتـ ـبـ ـل ــور ع ـلــى
أرض ف ـل ـس ـطــن ج ـ ــزءًا م ــن ال ــدع ــم ال ـغــربــي
ملـشــروع «الترانسفير» لليهود مــن أوروبــا
الـشــرقـيــة ،ال ــذي طـ ّـبـقــه الحـقــا أدول ــف هتلر
خ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة .وه ـك ــذا
ّ
ن ــرى أن األهـ ـ ــداف «غ ـيــر ال ـســام ـيــة» تــاقــت
مــع أه ــداف الصهيونية فــي تأسيس دولــة
إن ه ــذا
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ع ـل ــى أرض ف ـل ـس ـط ــنَ .
املــوضــوع لــم يتم الـتـطــرق إلـيــه كـفــايــة على
الـجــانــب الـعــربــي والفلسطيني ،وهــو جزء
م ــن فـهــم ت ــاري ــخ طـبـيـعــة امل ـش ــروع املـتـبـلــور
ع ـل ــى أرض ف ـل ـس ـط ــن ،وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـعــامــل
معه .الحقًا استفاد الكيان الصهيوني من

ـ ـ وكيف عمد الوزير ،وعلى حساب املواطن،
إلى زيادة ربح الصيادلة من بعض األدوية
الرخيصة التي هــي «مــن فئة األدوي ــة التي
شكل دوري» للتغلب
يبتاعها اللبناني في
ٍ
عـلــى األل ــم وارت ـف ــاع الـ ـح ــرارة ،الـ ــخ ...وكيف
أن املستشفيات الخاصة ترفض استقبال
الـفـقــراء الــذيــن لـيــس عـنــدهــم تــأمــن صحي،
رغم إعانات وزارة الصحة لهذه املستشفيات
الخاصةُ ،
ّ
ضطر املريض إلى التوجه إلى
في
َ
َ
َ
مستشفيات الــدولــة ،التي عــمــد الــوزيــر ،في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،إلـ ــى خ ـفــض س ـقــف إع ــان ــات
الدولة املخصصة لها ،وخفض عدد املرضى
املفروض على هذه املستشفيات استقبالهم.
ه ــذا فــي الــوقــت ال ــذي عـمــد فـيــه الــوزيــر إلــى
زيــادة إعانات بعض املستشفيات الخاصة
ٌ
ٌ
ـاس لهم ارتباط
التي يديرها أو يملكها أنـ ّ
سياسي بحزبه .و«نظافة الكف» ال تتوافق
م ــع ع ــدم م ـس ــاواة ال ــوزي ــر ف ــي الـتـعــامــل مع
املستشفيات واملــؤسـســات الـعــاجـيــة ،ومع
تحيزه السياسي في تعيني مجالس إدارة
املستشفيات الحكومية كمستشفى زحلة
ومستشفى بنت جبيل.
هذا بعض ما يعانيه نظام العناية الصحية
َّ
ف ــي ل ـب ـن ــان ،إذ ه ــو نـ ـظ ـ ٌ
ـام م ـفــتــت وخ ــاض ـ ٌـع
للمصالح الفردية وللحسابات السياسية
ـروض فيه أن
والكوتا الطائفية ،بينما املـفـ
ِ
ٌ
نظام
يكون مشروعًا وطنيًا .ولو كان هناك
شفاف يأخذ في االعتبار مصالح املواطنني،
ُ ِّ
ويجن ُد الكفاءات الــازمــة إلدارت ــهُ ،ملا رأينا
َّ
َّ
َّ َّ
ُ
ٌ
مديرًا يعزل ليحل محله مدير آخر ملجرد أن
هذا ينتمي إلى حزب الوزير!
إعــانــات الــدولــة للمستشفيات ،وإعــانــاتـهــا

للعيادات الخاصة ،في املجتمعات الدولية
امل ـســؤولــة والـضــابـطــة ملـيــزانـيــاتـهــا ،ليست
مـنـحــا مـ ّـجــان ـيــة ،وإن ـم ــا ه ــي ع ـق ـ ٌ
ـود لتنفيذ
م ـه ـم ــات وبـ ــرامـ ــج م ـ ـحـ ــددة ه ــدف ـه ــا خــدمــة
امل ــواط ــن والـتـخـفـيــف م ــن إمـكــانـيــة تعرضه
الصحية وإشـكــاالتـ ًهــا .والـعـقــود
للمشاكل ً
تـ ـح ــدد آل ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـن ـف ـيــذ ،وآلـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ــراق ـب ــة،
ُ
ً
وت ـت ـض ـ َّـم ــن ج ـ ـ ــدوال ب ــال ـع ـق ــوب ــات ف ــي ح ــال
ُّ
التلكؤ في تنفيذ هذه البرامج .هذه البرامج
واملهمات قد تكون:
ـ ـ االهـتـمــام بــالـفـقــراء الــذيــن ال إمكانية لهم
ـان صـ ـح ــي ،وال ــذي ــن
بــال ـح ـصــول ع ـلــى ضـ ـم ـ ٍ
ٍ
يـلـتـجـئــون إل ــى املـسـتـشـفـيــات ف ــي ال ـحــاالت
الطارئة.
ـ تعميم اإلضبارة اإللكترونية للمرضى في
املستشفيات والعيادات الخاصة كضرورة
ال ب ــد مـنـهــا ف ــي ه ــذا ال ـع ـصــر الـ ــذي يعتمد
املعلومات
عـلــى التكنولوجيا فــي تـخــزيــن
ُّ
وتـنـظـيـمـهــا ألخـ ــذ ال ـع ـبــر م ـن ـهــا ،ولـتـجــنــب
تـكــرار التصاوير املـحــوريــة واملغناطيسية
املكلفة ،والتحاليل املخبرية التي ال تتغير
مختبر إلى آخر.
من
ٍ
ّ
ّ
وتدريبي في املستشفيات
تعليمي
ـ برنامج
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة لـ ــأطـ ـبـ ــاء الـ ـ ـج ـ ــدد امل ـق ـي ـم ــن،
امل ـت ـخــرجــن حــدي ـثــا ف ــي ال ـك ـل ـيــات الـطـبـيــة،
إلعدادهم الختصاصات متعددة.
ـ ـ ـ تــوف ـيــر ق ـســم ل ـل ـط ــوارئ ف ــي املـسـتـشـفـيــات
ملعالجة املرضى بالتساوي وبدون التمييز
بينهم بناء على مستواهم االقتصادي أو
االجتماعي أو الثقافي ،ســواء كانوا شبابًا
ً
أو كهوال ،وسواء كانوا إناثًا أو ذكورًا.
ـ ـ األبـحــاث الطبية التي ليس مــن الـضــرورة

أن تنحصر فــي األب ـحــاث الطبية العلمية.
تطور
أبحاث
فهناك ضرورة لالستثمار في
ِ
ِ
الـعـنــايــةِ الـصـحـيــة فــي م ـجــال اإلدارة ،وفــي
م ـجــال االب ـت ـكــار الـتـكـنــولــوجــي بــأبـعــادهـمــا
وتــأث ـيــرات ـه ـمــا االق ـت ـص ــادي ــة والـتـنـظـيـمـيــة
واالستراتيجية.
َ
ـ ـ ـ إي ـ ـجـ ــاد ب ــرن ــام ــج مـ ــن أط ـ ـبـ ــاء امل ـ َـص ـ ّـح ــات
ُ
 Hospitalistsال ــذي ــن ت ـس ـن ـ ُـد إل ـي ـهــم مـهـمــة
معالجة مــرضــى األط ـبــاء الــذيــن ال يــريــدون
الذهاب إلى املستشفيات ،إذ إنهم حصروا
ممارستهم املهنية في عياداتهم فقط .وهذا
ٌ
أمر أصبح شائعًا اليوم في العناية الطبية
في الواليات املتحدة.
ـق م ـخ ـتـ ٍّـص ف ــي الـعـنــايــة
ـ ـ ال ـت ـعــاقــد م ــع ف ــري ـ ٍ
الفائقة لالهتمام باملرضى في قسم العناية
أيام في
الفائقة  24ساعة في اليوم وسبعة ِ
بشكل متواصل ال انقطاع فيه.
األسبوع،
ٍ
ـ ـ بــرنــامــج خــدمــة املـسـتـشـفـيــات وال ـع ـيــادات
فــي امل ـنــاطــق الـنــائـيــة عــن الـعــاصـمــة وامل ــدن
ال ـك ـب ـيــرة ،وذل ـ ــك م ــن أج ــل إي ـص ــال الـعـنــايــة
ِّ
الصحية إلى كل مواطن ،وخصوصًا أولئك
الذين ال يملكون وسائل نقل وال سبيل لهم
للوصول
إلى طبيبَ ُ .
ً
من ُ
فبناء على ِّ
الدولة
إعانات
ح
ت
برنامج
أي
ٍ
ُ
لـلـمـسـتـشـفـيــات ف ــي ل ـب ـن ــان؟ وم ــا ه ــي آل ـيــة
تنفيذ هــذه البرامج؟ فـ«املواطنون
مراقبةِ
ِ
ال يزالون يعانون اإلذالل نفسه على أبواب
املستشفيات ويستعطون الدواء من مكاتب
ال ـس ـيــاس ـيــن وال ـس ـم ــاس ــرة» .و«ب ـع ـي ـدًا عن
يبرز
األدوي ــة وحــاجــة كــل املــواطـنــن إليهاُ ،
هـ ـ ٌّـم آخـ ــر ْاس ـ ُـم ــه االس ـت ـش ـف ــاء ومـ ــا ُي ــراف ــق ـ ُـه
م ــن ص ـع ــوب ــة وم ـش ـق ــة ي ـت ـك ـبــدهــا امل ــواط ــن

«التعويضات» املالية األملانية التي قدمتها
حـكــومــات أملــانـيــا الـغــربـيــة مــا بـعــد الـحــرب
العاملية الثانية إلى الكيان الصهيوني في
دعم املشروع الصهيوني.
■ وعـ ـ ــى ق ـ ـ ــادة الـ ـكـ ـي ــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي (ب ــن
غ ــوري ــون ب ــاألخ ــص) أه ـم ـيــة وجـ ــود ســاح
ردعـ ــي اس ـتــرات ـي ـجــي ل ـض ـمــان ب ـقــاء الـكـيــان
املستولد .ولـهــذا كــان هــدف الحصول على
ً
ه ــذا ال ـس ــاح ع ــام ــا مـهـمــا ف ــي ال ـصــراعــات
التي جرت في املنطقة منذ منتصف القرن
الـ ـعـ ـش ــري ــن .ك ـم ــا ك ـ ــان الـ ـتـ ـص ــدي ل ـح ــرك ــات
الـتـحــرر الــوطـنــي فــي ال ـبــاد الـعــربـيــة جــزءًا
مــن ق ــدرة ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي عـلــى اب ـتــزاز
دول االس ـت ـع ـم ــار ال ـق ــدي ــم ل ـل ـح ـصــول عـلــى
هــذا الـســاح .واملـثــل األكـثــر سطوعًا هــو ما
جـ ــرى ب ـعــد ق ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري جـمــال
عبد الناصر تأميم قناة السويس لتمويل
عـمـلـيــة ب ـنــاء ال ـســد ال ـع ــال ــي .إذ ت ــم االت ـفــاق
الثالثي على شن عدوان عليه من بريطانيا،
وفرنسا وإســرائـيــل فــي مــا ُعــرف بالعدوان

ال ـث ــاث ــي .كـ ــان ال ـث ـمــن ال ـ ــذي دفـ ــع ح ـي ـنــذاك
مقابل اشتراك إسرائيل هو مفاعل ديمونا
الذي حصلت عليه من فرنسا املتضررة من
دعم عبد الناصر لثورة الجزائر.
■ إن االسـ ـتـ ـع ــراض ال ـس ــاب ــق م ــع م ــا تبعه
من حــروب عربية إسرائيلية يشير إلــى أن
ال ــدور الصهيوني فــي املنطقة لــم يكن أبـدًا
مـحـصــورًا بالسيطرة عـلــى أرض فلسطني
الـتــاريـخـيــة ،ولـكــن تـجــاوز ذلــك فــي التأثير
ع ـل ــى ك ــام ــل املـ ـس ــاح ــة ال ـع ــرب ـي ــة وال ـت ـم ــدد
إل ــى امل ـنــاطــق املـحـيـطــة بـهــا أي ـضــا لناحية
امل ــدى االسـتــراتـيـجــي والـتــوســع إلــى الـقــارة
األف ــري ـق ـي ــة وال ـت ـح ــال ــف م ــع أك ـث ــر األن ـظ ـمــة
رجـعـيــة مـثــل نـظــام جـنــوب أفــريـقـيــا ونـظــام
الشاه في إيران قبل الثورة ...الخ.
■ مــن املــاحــظ أنــه خــال عقد الثمانينيات
انتقل الثقل االستراتيجي فــي املنطقة من
مصر وبــاد الـشــام ،وفــي ضــوء هزيمة عام
 1967إل ــى دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي وال ـع ــراق
خ ــاص ــة ب ـع ــد انـ ـتـ ـص ــار الـ ـ ـث ـ ــورة اإلي ــرانـ ـي ــة

ما قبل إقامة
إسرائيل
احتوت
فلسطين
أكبر وجود
عسكري
بريطاني خارج
بريطانيا بعد
الهند

ّ
«المقدس» (أ ف ب)
قضية الشعب الفلسطيني أعقد االحتالالت في التاريخ ،حيث يتداخل التاريخي بالثقافي

ُّ
حق االستشفاء في القلب وفي األطراف

جورج يونان *
تموز )2017
في
ٍ
مقال سابق («األخبار»ُّ 11 ،
قلت إن العناية الصحية هي «حق املواطن
ومـســؤولـيــة الـجـهــاز الطبي وال ــدول ــة» ،وإن
ال ـن ـظــام ال ـص ـحــي ،ف ــي ل ـب ـنــانُ ،م ـ َـب ـ َّـد ْد ،لـعــدم
ٍّ
ـق بــن ك ــل مــن أج ـهــزة الــدولــة،
وج ــود تـنــاسـ ٍ
وإدارة امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،والـ ـقـ ـط ــاع ال ـط ـبــي،
والقطاع التمريضي ،وأربــاب األعـمــال .هذا
َ
التناسق يجب أن يكون ًهدفه االستثمار في
مشروع وطني يضع ِآل َّية للعناية الصحية،
ٍ
معتمدًا على الكفاءات والخبرات املوفورة
فــي ال ــوط ــن ،وع ـلــى اإلنـ ـج ــازات الـعـ ُـاملـيــة في
ـروع وطني هــدفـ ُـه خدمة
هــذا املـضـمــار؛ مـشـ ٍ
قائم على
تمييز
ـدون
املواطن ،بشفافية وبـ
ِ
ٍ
االعـ ـتـ ـب ــارات ال ـط ــائ ـف ـي ــة ،أو ع ـل ــى م ـس ـتــواه
االجتماعي ،أو
االقتصاديُ .
ُّ
التبدد ما ن ِش َر يوم السبت
والدليل على هذا
 9حزيران  2018في جريدة «األخبار» بقلم
الكاتبة ُرلــى إبراهيم عن «إنـجــازات» وزارة
الصحة في عهد الــوزيــر الحالي ،وكيف أن
املــواط ـنــن الـلـبـنــانـيــن «ال ي ــزال ــون يـعــانــون
اإلذالل ن ـف ـســه ع ـلــى أبـ ـ ــواب املـسـتـشـفـيــات،
ويستعطون الــدواء من مكاتب السياسيني
والـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــرة» .وت ـ ـحـ ــدثـ ــت الـ ـك ــاتـ ـب ــة عــن
أزم ــة الـ ـ ــدواء ،وخ ـصــوصــا أدويـ ــة األم ــراض
املستعصية ،وكـيــف أره ــق الــوزيــر ميزانية
الـ ــوزارة بـهــذه األدويـ ــة ،بتكليف الــدولــة 78
بليون ليرة إضافية على امليزانية املعتمدة،
وه ــي  146ب ـل ـيــون ل ـيــرة ـ ـ ـ ه ــذه ال ــزي ــادة لم
ُ
ـات للمستهلك (املــواطــن)،
تـصــرف فــي خــدمـ ً ٍ
لكنها ذهبت خدمة لبعض شركات األدوية

الـفـقـيــر غ ـيــر امل ـض ـمــون أو الـ ــذي ال يحظى
بتأمني صـحـ ُـي »...فما «زال ــت املستشفيات
ٍ
الخاصة تــرفــض استقبال ه ــؤالء املــرضــى،
مـهـمــا بـلـغــت خ ـطــورة حــال ـت ـهــم ،»...ووضــع
ْ
املستشفيات الحكومية ُم ــز ٍر بسبب نقص
املعدات الطبية فيها« .فضرب املستشفيات
الحكومية وتعويم املستشفيات الخاصة»
ٌ
تـ ـع ــزي ــز ل ـل ــزب ــائ ـن ـي ــة ال ـط ـب ـي ــة واالرت ـ ـه ـ ــان
الـسـيــاســي لـلــزعـيــم الـطــائـفــي .فــالــوزيــر ،أي
وزي ــر ،ق ـ ٌ
ـادر عـلــى أن ُيـبـيــح لنفسه «تــوزيــع
اعـ ـتـ ـم ــادات (إع ـ ــان ـ ــات) امل ـس ـت ـش ـف ـيــات عـلــى
هـ ـ ـ ُ
ـواه وبــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ي ــراه ــا م ـنــاس ـبــة.
ٌ
وه ـنــاك ش ــره لـيــس ل ـل ــوزارات «الـسـيــاديــة»،
ال بــل ش ـ ٌ
ـره أك ـبــر لـ ـل ــوزارات «الـخــدمــاتـيــة»،
من قبل األحزاب الطائفية .وليتها خدماتٌ
للمواطن ،ولكنها خدمات مللوك الطوائف
لـتــوظـيـفـهــا ف ــي اب ـت ــزاز الـ ــوالء الـسـيــاســي».
ج ـ ــع م ـقــال إدم ـ ــون ص ـعــب« :ال ــدج ــاج ــات
(را ُ
تبيض دوالرات» 20 ،IM Lebanon :حزيران
.)2018
«الـ ـنـ ـظ ــام ال ـل ـب ـن ــان ــي ه ــو ال ـن ـظ ــام الــوح ـيــد
بـ ــن دول امل ـ ـشـ ــرق الـ ـع ــرب ــي ال ـ ــذي ال يـ ــزال
مـتـمـسـكــا بـنـمــط الـسـلـطـنــة الـعـثـمــانـيــة في
بنيته السياسية ـ ـ االجتماعية( ...إذ) أنشأ
َ ُ َ
العثمانيون تــراتـ ِـبـ َّـيــتـ ْـن لتنظيم السلطنة:
تراتبية الوظائف واملقامات ،وتراتبية امللل
واألديـ ـ ـ ــان( ...ف ــ)املــدي ـنــة كــانــت مـقـسـ ُمــة إلــى
َ
صل ْت
ح ــارات( ...و) إن كــل طائفة ـ ـ نقابة ف ِ
َّ
مؤسساتها
عن بقية الطوائف عبر إنشاء
َّ َ
الخاصة (في الـحــارة)( ...و) مثل ْت الطائفة
ً
وح ـ ــدة إداريـ ـ ــة ال عــاقــة ل ـهــا م ــع ال ـطــوائــف
األخ ــرى (أو ال ـح ــارات األخـ ـ ــرى)( ...وه ـكــذا)

املدينة العثمانية في املشرق العربي
بقيت ً
ـزل بـعـضـهــا عن
مـقـسـمــة إل ــى حـ ـ ـ ٍ
ـارات م ـن ـعـ ٍ
ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر ،وعـ ـج ــزت ع ــن خ ـل ــق روح
التعاون والتضامن بني سكانها .فكل حارة
ُ
ت ـع ـيــش حـيــاتـهــا املـنـفـصـلــة ع ــن جـيــرانـهــا،
ـوف دائـ ـ ـ ٍـم م ــن س ـي ـطــرة ح ــارة
وهـ ــي ف ــي خ ـ ـ ٍ
أخرى عليها ،وغالبًا ما لجأت إلى السالح
ملواجهة الحارات األخرى( ...و) خالل القرن
الثامن عشر تداخلت التراتبيتان في املشرق
َّ
العربي واندمجت املهنة بــاملــلــة( »...صفية
أنطون سعادة« :تحجر البنية االجتماعية
ـ ـ االقتصادية في لبنان» ،جريدة «األخبار»،
 18ح ــزي ــران  .)2018ل ــم يـتـغـيــر ش ــيء منذ
ال ـع ـهــد ال ـع ـث ـمــانــي وال تـ ــزال األم ـ ــور ال ـيــوم
كما كانت يومذاك .وحالة «االستشفاء عن
ُبـ ْـعــد» فــي األط ــراف ليست أفـضــل .فما نــراه
اليوم هو فقراء ترفض أبـ ُ
ـواب الطوارئ في
املـسـتـشـفـيــات أن تستقبلهم؛ مستشفيات
ُ ِّ
َّ
اك ـت ــظ ب ـهــا ق ـلـ ُـب وم ــرك ــز ك ــل مــدي ـنــة كـبـيــرة
فــي لـبـنــان .تــوزيـعـهــا جــاء عـشــوائـيــا ،ولكن
طائفيًا ،ومن دون دراسة آخذة في االعتبار
حاجة املواطن وخدمته .وقد ُ
مقال
قلت في
ٍ
س ــاب ــق («ال ـع ـن ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ح ــق امل ــواط ــن
ومـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـجـ ـه ــاز ال ـط ـب ــي وال ـ ــدول ـ ــة»،
«األخ ـب ــار»  11تـمــوز  ) 2017إن ه ـنــاك ،في
املـ ـ ــدن ال ـك ـب ـي ــرة ،زي ـ ـ ــادة ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
الصغيرة التي يملكها أطباء؛ مستشفيات
ت ـن ـق ـص ـهــا الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـعــاج
َّ
ـطــرة ال ـتــي تـتـطــلـ ُـب
ال ـط ـ ًـارئ وال ـح ــاالت ال ـخـ ِ
عناية مشددة .كما أن فيها نقصًا في عدد
املـ ـم ُــرض ــات الـ ـكـ ـف ــؤات .هـ ــذه املـسـتـشـفـيــات
هــدف ـهــا ال ـت ـجــارة وال ــرب ــح .واك ـت ـظــاظ امل ــدن

نظام العناية
الصحية
َّ
ت
مفت
ٌ
وخاضع
للحسابات
السياسية
والكوتا
الطائفية

والـ ـتـ ـه ــدي ــد ال ـ ـ ــذي ش ـك ـل ـتــه ل ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج
والعراق ،وهذا ما أدى إلى الحرب العراقية –
اإليرانية في عقد الثمانينيات ثم ما تبعها
من حرب الخليج األولــى ثم الثانية حينما
أطـلــق ص ــدام حـســن صــورايــخ سـكــود على
الكيان الصهيوني ،وما تبع ذلك من احتالل
ل ـل ـع ــراق عـ ــام  2003إلخ ــراج ــه م ــن ال ـص ــراع
وت ـف ـك ـيــك ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي ت ـح ــت مـسـمــى
«اج ـت ـث ــاث ال ـب ـع ــث» .إن ك ــل ه ــذه امل ـجــريــات
قــد نقلت الـثـقــل االسـتــراتـيـجــي فــي املنطقة
من بــاد الشام ومصر إلــى دول النفط ،مع
تراكم الريع النفطي واملــردود املالي الناتج
عنه .وما أزمة الحكم في سوريا ودور املال
الـنـفـطــي فــي تـمــويــل ذل ــك ال ـص ــراع إال دليل
على ذلك التعاظم.

ثانيًا :ما العمل؟

• ف ــي ال ـص ــراع ال ـث ـقــافــي :اخ ـت ــاط امل ـقـ ّـدس
باليومي وطغيان ثقافة االستشهاد على
الـ ـق ــراءة ال ـه ــادئ ــة ،فــال ـعــوامــل امل ـقـ ّـدســة هي
إحدى عوامل الصراع ،لكن من الخطأ القاتل
طـغـيــانــه ع ـلــى الـ ـق ــراءة ال ـه ــادئ ــة والـعـلـمـيــة
ّ
ل ـتــاريــخ الـ ـص ــراع ،ألن ذل ــك ال ـعــامــل يعني
ص ــراع ــا ال يـنـتـهــي ب ــن أص ــول ـي ــات ،بينما
قضية الشعب الفلسطيني هي قضية أعقد
االح ـ ـتـ ــاالت ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ،ح ـي ــث ي ـتــداخــل
الـتــاريـخــي بــالـثـقــافــي «امل ـق ـ ّـدس» .فــي رأيـنــا
إنــه ملــن ال ـضــروري فصل كــل تلك العالقات
والتركيز على الجانب األساسي والحقيقي
للمشكلة الفلسطينية وهي قضية احتالل
األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وال ـ ـطـ ــرد امل ـن ـه ـجــي
للفلسطينيني من أرضهم وسرقة مواردهم
و«دف ـع ـه ــم إل ــى الـ ـصـ ـح ــراء» ،أي اسـتـكـمــال
عملية التطهير الـعــرقــي بحقهم .مــن املهم
جـ ـدًا ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى الـقـضـيــة الفلسطينية
كقضية شعب وضــع تحت االحـتــال رغمًا
عنه ،حيث يتم تهميشه على أرضه وطرده
بـطــريـقــة مـنـهـجـيــة ومـخـطـطــة مـسـبـقــا .في
رأي ـنــا ه ــذا هــو جــوهــر الـتـمـيـيــز العنصري
تـجــاهــه ،بينما يتمتع املحتل ألرض ــه بكل
ال ـث ــروات الـطـبـيـعـيــة فــي فـلـسـطــن وآخــرهــا
الغاز!

• الـ ـظ ــرف ال ـت ــاري ـخ ــي ال ـع ــامل ــي :قـ ـ ــراءة في
الـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــراءة فــي
تـغـيـيــر ال ـع ــال ــم «ت ـع ــدد أس ــال ـي ــب املــواج ـهــة
وال ـظــرف الـتــاريـخــي ال ــذي تـمــر بــه القضية
الفلسطينية».
• ال ـ ـ ـ ــدور االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فــي
املـنـطـقــة :لـيــس مــن الـخـفــي عـلــى أح ــد الــدور
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ل ـل ـك ـي ــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
امل ـن ـط ـق ــة ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن ت ـح ــدي ــد امل ـص ـط ـل ـحــات
انـتـهـ ً
ـاء بــربــط مـشــروعــه بــاملـشــروع الغربي
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـبــر ال ـع ــاق ــة ال ـت ــي اس ـت ـطــاع
ص ـي ــاغ ـت ـه ــا مـ ــع ال ـس ـي ــاس ـي ــات وامل ـص ــال ــح
األوروب ـيــة واألمـيــركـيــة فــي املنطقة ،وليس
شـ ـع ــار مـ ـح ــارب ــة «اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب» ال ـ ـ ــذي أط ـلــق
م ــن ش ـ ــارون ب ـعــد أح ـ ــداث أي ـل ــول  ،2001إال
محاولة لربط وتصوير الصراع بني الغرب
ال ـص ـن ــاع ــي امل ـت ـق ــدم ف ــي م ــواج ـه ــة «ث ـقــافــة
اإلره ــاب» املستندة إلــى الثقافة اإلسالمية
الـعــربُـيــة وتـحــت شـعــار ص ــراع الـحـضــارات
الذي أطلق في بداية القرن الحالي.
• ال ـت ـجــارب ال ـثــوريــة األخ ـ ــرى :لـقــد اسـتـمـ ّـر
اح ـت ــال ال ـجــزائــر نـحــو مـئــة وث ــاث ــن عــامــا،
َ
كـمــا اســتـعـمــرت اإلم ـبــراطــوريــة البريطانية
ميناء عدن الجنوبي لفترة مماثلة ،وبينما
قاتل الشعب الفيتنامي وقيادته االحتاللني
الـفــرنـســي ث ـ ّـم األم ـيــركــي واس ـت ـطــاع بنجاح
ّ
تحقيق استقالله بصورة أذهلت العالم كله.
ّ
كما أن الهند والصني حققتا نجاحات مماثلة
بعد الحرب العاملية الثانية مستندتني إلى
خصائص الـتــاريــخ والجغرافية الطبيعية
والبشرية ملجتمعيهما.

ً
أوال :إع ـ ــادة االع ـت ـبــار إل ــى ت ــاري ــخ ال ـصــراع
ووضعه ضمن إطــاره التاريخي الحقيقي،
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن دروس وع ـ ـبـ ــر امل ــاض ــي
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن الـ ـكـ ـف ــاءات الـفـلـسـطـيـنـيــة
املنتشرة في العالم العربي وخارجه.
ثانيًا :إعادة االعتبار إلى «منظمة التحرير»
ال ـت ــي ت ـ ّـم تـهـمـيـشـهــا وإل ـحــاق ـهــا بــالـسـلـطــة،
وذل ـ ـ ــك كـ ــي ت ـس ـت ـط ـيــع االه ـ ـت ـ ـمـ ــام وت ــأط ـي ــر
الفلسطينيني ،داخ ــل فلسطني وخــارجـهــا،
من جديد حول قضيتهم.
ثـ ــال ـ ـثـ ــا :االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ب ــالـ ـج ــان ــب ال ـح ـق ــوق ــي
والقانوني للفلسطينيني املوجودين على
أرض ـه ــم ،وق ــف عـمـلـيــات طــردهــم مــن أمــاكــن
سكنهم ورزقهم وتوثيق كل تلك املحاوالت
وذلــك باالستفادة مــن كــل وثــائــق األرشيف
املمكنة ومراكز الدراسات الحالية والقائمة
واالعتماد عليها.
رابـ ـع ــا :إع ـ ــادة رب ــط الـقـضـيــة الفلسطينية
بالقضية العربية وخطط الـصــراع العاملي
على املنطقة ومواردها ومنافذها.
* كاتبة فلسطينية

الكبرى بها وفقدانها في األطراف ّأديا إلى
اكتظاظ مراكز وقلوب املدن باألطباء ،األمر
الذي أدى إلى عدم قدرة بعضهم على إيجاد
كاف إلعالة أنفسهم وإعالة عائالتهم
وارد
ٍ
ٍ
بـسـبــب امل ــزاح ـم ــة وزيـ ـ ــادة ع ــدد الـجــالـســن
ح ــول قــالــب ال ـح ـلــوى ،فــوقـعــوا فــي أحــابـيــل
املختبرات ومراكز التصوير الخاصة حيث
َّ
عمت الرشوة.
كانت الـعــادة ،قبل عشرين سنة وأكـثــر ،أن
أكثر املرضى املصابني باألمراض الخطرة،
ً
في الواليات املتحدة مثال ،كانوا يقصدون
املــراكــز الكبرى املــوجــودة فــي املــدن الكبرى
ملعالجة عللهم .فــاملـصــاب بــالـســرطــان كان
ُ
يذهب إلـ ُـى.Sloan Kettering Cancer Center
أم ــا مــريــض الـقـلــب ،ف ـكــان يـتـجــه إل ــى مركز
مايكل دبغي لــأمــراض القلبية فــي مدينة
ه ـي ــوس ــن .وق ـ ـ ْـس ع ـلــى ذلـ ــك س ــائ ـ َـر األمـ ــور
األخ ــرى .أمــا ال ـيــوم ،فـهــذه املــراكــز ،وبسبب
مـتـطـلـبــات ال ـس ــوق والـتـسـهـيــات املـتــوفــرة
بفضل ابتكارات التكنولوجيا ،تذهب إلى
ُ
األط ــراف حيث يسكن املستهلك (املــواطــن)
لتؤمن له ما يحتاج من عناية .وقد ذكرتُ
ِّ
َّ
ـال ســابــق أن األمـ ــم امل ـت ـحــدة قــدمــت
ف ــي م ـق ـ ٍ
م ـن ـحــة ل ـل ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـف ـتــح مــراكــز
َّ
ص ـح ـيــة ف ــي األط ـ ـ ـ ــراف ،لـ ـك ـ َـن ه ـ ــذه امل ـن ـحــة،
ْ
ولـ ــأسـ ــف ال ـ ـشـ ــديـ ــدُ ،صـ ـ ــرفـ ـ ــت فـ ــي أم ــاك ــن
أخ ـ ـ ــرى .ولـ ــو أن الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة قــامــت
بواجبها باالهتمام باألطراف ،لكانت َّأم ْ
نت
ّ
للمواطنني خــدمــة ُجــلــى ،ولـكــانــت ساعدت
ع ـلــى ف ـتــح دورة اق ـت ـصــاديــة ف ــي األط ـ ــراف،
ول ـك ــان ــت َّأم ـ ـنـ ـ ْـت وظ ــائ ــف ل ــأط ـب ــاء ال ــذي ــن
ليس لهم امل ــورد الكافي فــي املــدن الكبرى؛

ٌ
من باب الرشوة والهدر
ُ ْ
وبالتالي لكان باب َّ َ
غلق ،ولكانت خففت الضغط على املدن،
قد َّ أ ِ
وقل ْ
لت من ازدحام السير وحوادثه.
إال أن النظام الطائفي الفاسد ال يرضى إال
بتوزيع املغانم .يتحدثون عن الدولة وبناء
املؤسسات املدنية وهم ُّ
ألد أعدائها!
في كتابه «البجعة السوداء» يقول الكاتب
واملـ ـفـ ـك ــر ال ـل ـب ـن ــان ــي ن ـس ـي ــم ن ـج ـي ــب ط ــال ــب
إن ال ـع ــال ــم ق ـبــل اك ـت ـش ــاف أوس ـت ــرال ـي ــا كــان
يـعـ ُتـقــد ب ــأن ك ــل الـبـجــع أب ـيــض ال ـل ــون ،إلــى
أن ف ــوج ـ َ
ـئ بـ ــأن ه ـن ــاك ب ـج ـعــا أسـ ـ ــود! وفــي
َ
َ
ْ
ُّ
ـر» أو «ض ــد
ك ـت ــاب ــه «ال ــعـ ـص ــي ع ـل ــى ال ــك ــس ـ ّ
ّ
نتصور
الهشاشة»  Antifragileيقول :كنا
ٌ
محكوم بجداول صممتها أبحاث
أن العالم
الجامعات األكاديمية ومفكروها والهباتُ
ُ
لألنظمة البيروقراطية .وعليه،
املمنوحة ّ
ّ
بفضل ذلــك ،أن الكون كله
فقد كنا نتوقع،
ِ
َّ
َّ
معينًا،
سيتبع نـظــامــا مبرمجًا مستقيمًا
َ ََ ْ
ُ
ُ
والحقيقة َّأن العالم برمته حكمته األحداث
غ ـي ــر امل ـت ــوق ـع ــة وال ـ ـخـ ــارقـ ــة .ف ــال ـت ـط ـ ُ
ـور فــي
َ
ْ
ـط مستقيم ،وإن
العالم لــم يحصل وفــق َخـ ٍ
ْ
قفزات
يكن متصاعدًا َ ،بل َحـ َـدث على شكل
ٍ
عجائبية ،ووفــق برامج وشعارات تطورت
وت ـغ ـي ــرت م ــع ال ــزم ــن (Kuhn’s Paradigm
 .)Theoryوالـ ـقـ ـف ــزات ال ـع ـجــائ ـب ـيــة ه ــي من
صنع أفـكــار الـقـيــاديــن ،فــي أي مـجــال كــان،
ُ
الذين يملكون الرؤيا واالبتكارُ .
«الريح
هم
ّ
ال ـتــي ال ُت ـط ـفـ ُ
ـت
ـ
ق
ـو
ـ
ل
ا
ـي
ـئ شـمـعــة ،لـكــنـهــا ،ف ـ
ِ
نفسهِّ ،
تؤج ُج نــارًا» ،فأين هــؤالء من أطباء
وإدارييني ورجال دولة؟
* كاتب وطبيب ،رئيس سابق ملنظمة األطباء
العرب األميركيني

بعض األساليب الممكنة

