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صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

تقرير

 ...واألونروا تؤ ّلف لجنة تحقيق

توفيت شادية خواص وهي تلد في مستشفى بلسمّ .
األم الصغيرة ليست األولى ولن
تكون األخيرة .لكن ،بما أن سياسة «التطنيشط عن أرواح من توفوا لم تعد مفيدة،
طالب الفلسطينيون بتأليف لجنة تحقيق حيادية ترفع تقريرها الى األونروا
قاسم س .قاسم
ّ
بالهالل
«وي � � ��ن ب �ت �ش �ت �غ��ل ي� ��م� ��ا؟ �اّ
ّ
األح � �م� ��ر ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي؟ ي �ّل� يما
بسيطة الشغل م��ش ع�ي��ب» .نكتة
غ� �ي ��ر م �ض �ح �ك ��ة ت� �ع� �ك ��س الواقع
السيئ الذي يعيشه العاملون في
مرافق جمعية الهالل األحمر ،وهو
الخدمات
م��ا ينعكس سلبًا ع�ل��ى
ّ
االس �ت �ش �ف��ائ �ي��ة ل �ل �م��رض��ى .ب ��ل إن
متابعني لعمل الجمعية ي��رون أن
إحباط بعض األطباء الفلسطينيني
ومرتباتهم املنخفضة يدفعهم الى
«إه �م��ال بعض ال �ح��االت وارتكاب
أخ �ط��اء طبية م�م�ي�ت��ة» ،ك�م��ا يقول
لـ«األخبار» محمود حنفي ،املدير
ال � �ع� ��ام ل �ج �م �ع �ي��ة ش ��اه ��د لحقوق
اإلن�س��ان .وب��رزت من بني األخطاء
ح� ��ال� ��ة ال � �ش ��اب ��ة ش � ��ادي � ��ة خواص
ال� �ت ��ي ت��وف �ي��ت ب �ع��د والدة ابنها
ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى ب �ل �س��م ف ��ي مخيم
ال��رش �ي��دي��ة .وف ��اة خ� � ّ
�واص حركت
م�س��ؤول��ي ال�ف�ص��ائ��ل الفلسطينية
ب ��ات � �ج ��اه وك � ��ال � ��ة األون� � � � � ��روا على
ال� ��رغ� ��م م� ��ن أن امل �س �ت �ش �ف��ى تابع
للهالل األحمر الفلسطيني ،وذلك
مل�ط��ال�ب�ت�ه��ا ب �ت��أل �ي��ف ل �ج �ن��ة طبية
حيادية للتحقيق باألسباب .لكن
اللجنة ل��م تبصر ال�ن��ور بعد على
ال��رغ��م م��ن وع��ود ال��وك��ال��ة الدولية
بذلك ،وكل ما فعلته هذه األخيرة،
ب� �ح� �س ��ب ح � �ن � �ف� ��ي ،ه� � ��و «تأليف
ل�ج�ن��ة أول �ي��ة ت �ض� ّ�م ث�ل�اث��ة اطراف
ه ��م «م� �ن ��دوب ع ��ن ال �ه�ل�ال األحمر
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،امل� �س ��ؤول الصحي
ل�ل�أون��روا ف��ي منطقة ص��ور حمد
ح� �ي ��در ،وم � �ن ��دوب ع ��ن مستشفى
ج �ب��ل ع��ام��ل ال � ��ذي ك� ّ�ان��ت خواص
س �ت �ن �ق ��ل إل � �ي� ��ه ل� �ت� �ل ��ق ��ي عالجها
النهائي».
ل��م ت�ش��ف م�ث��ل ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة غليل
م �س��ؤول��ي ال�ف�ص��ائ��ل ال �ت��ي أعلنت

ت �خ� ّ�وف �ه��ا م ��ن ت�س�ي�ي��س التحقيق
والضغط ال��ذي يمكن أن تمارسه
م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر ّ ع �ل��ى الوكالة
ب ��ات� �ج ��اه ع � ��دم «ف � � ��ك» ع �ق ��ده ��ا مع
م�س�ت�ش�ف��ى ب �ل �س��م ب��وص �ف��ه تابعًا
مل��ؤس �س��ة وط �ن �ي��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ما
ينعكس على عائالت املوظفني في
املستشفى.
ّأم��ا خ��واص فلم تكن األول ��ى التي
توفيت في املستشفى ،فقد سبقتها
ح��االت وف��اة كثيرة نتيجة أخطاء
طبية ،ومنها ما حصل مع الطفلة
«إعطائها
روان التي توفيت بسبب
ً
ال � � ��دواء ب��أن �ب��وب امل �ص��ل ب � ��دال من
وضعه ف��ي املصل م�ب��اش��رة» ،على
حد تعبير حنفي.

عقود االستشفاء
ت �ت �ع ��اق ��د وك� ��ال� ��ة األون� � � � � ��روا مع
م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال� �ه�ل�ال األحمر
الفلسطيني ب�م��ا ه��ي مؤسسة
وط �ن �ي��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ت�س�ه��م في
تشغيل ي��د ع��ام�ل��ة فلسطينية.
وكانت األونروا قد رصدت أخطاء
طبية عدة في هذه املستشفيات.
يذكر أن تمويل جمعية الهالل
األح �م��ر الفلسطيني ف��ي لبنان
ه��و ج ��زء م��ن م �ي��زان �ي��ة منظمة
التحرير الفلسطينية في لبنان،
ب �ي �ن �م��ا ت� �م ��وي ��ل ال �ج �م �ع �ي��ة في
األراضي املحتلة هو من ميزانية
وزارة ال �ص �ح��ة الفلسطينية.
ه�ك��ذا ،بسبب ضعف إمكانات
م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ه�ل�ال ،تعاقدت
ال� � ��وك� � ��ال� � ��ة م � � ��ع مستشفيات
لبنانية في منطقة ص��ور ،منها
مستشفى أحيرام.

ه �ك��ذا ،ض�غ��ط م�س��ؤول��و الفصائل
ّلتأليف لجنة تحقيق ،وخصوصًا
أن األخ � �ط� ��اء ك � ّ�ان ��ت ت �ق��ع سابقًا
ل�ك�ن��ه ك ��ان ُ
«ي �ط ��ن ��ش» ع �ن �ه��ا .لكن
ّ
اإله �م��ال ك ��ان واض �ح��ًا ه ��ذه املرة،
كما يقول أحد الذين التقوا املدير
العام لوكالة األون��روا سلفاتوري
ل ��وم � �ب ��اردو .وي �ن ّ�ق��ل ال �ب �ع��ض عن
ال��وك��ال��ة ق��ول�ه��ا إن �ه��ا ت�ح��دث��ت الى
ن� �ق� �ي ��ب أص� � �ح � ��اب املستشفيات
ال �خ��اص��ة س�ل�ي�م��ان ه � ��ارون ،الذي
ن �ف� ّ�ى ف ��ي ات� �ص ��ال م ��ع «األخبار»
ت �ل��ق �ي��ه «أي ط� �ل ��ب م� ��ن األونروا
لتأليف مثل ّه��ذه اللجنة» .ولفت
ه��ارون إلى أن الوكالة استشارته
في ما إذا كانت النقابة تستطيع
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي األخ � �ط� ��اء الطبية
«وق�ل�ن��ا ل�ه��م يمكننا ذل��ك بمجرد
إرسال طلب إلى النقابة».
أما لومباردوّ ،فيوضح في اتصال
مع «األخ�ب��ار» أن «األون��روا أرادت
ف��ي ال�ب��داي��ة ت��أل�ي��ف لجنة تحقيق
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ن� �ق ��اب ��ة أصحاب
املستشفيات الخاصة ،لكن النقابة
ّ
قالت إن ذلك ليس من اختصاصها،
ع �ن��ده��ا ات �ص �ل��ت ال��وك��ال��ة بنقابة
األط� � �ب � ��اء ال � �ت� ��ي واف � �ق � ��ت ع� �ل ��ى أن
ت �ج��ري ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات لديها،
ال �ت��ي ت �ض� ّ�م أ لاّك �ًث��ر م ��ن بروفسور،
تحقيقًا مستق في الحاالت التي
ترفعها إليها الوكالة ،وستصدر
التوصيات بهذا الشأن» .يضيف:
«سيصار إل��ى التحقيق باالتفاق
م��ع ال �ه�ل�ال األح �م��ر الفلسطيني،
وأول ح ��ال ��ة س �ت �ح��ال إل� ��ى نقابة
األط � �ب ��اء ه ��ي ح ��ال ��ة ال ��وف ��اة التي
حصلت ف��ي مستشفى بلسم منذ
ش �ه��ر» .م ��اذا ع��ن اإلجراءات
ن�ح��و ُ
التحقيق؟
إعالن
بعد
تخذ
ست
التي
ّ
ّ
ي��ؤك��د ل��وم�ب��اردو بدبلوماسية أن
الوكالة ّ ستتخذ التدابير الالزمة
ما إن تطلع على نتائج التحقيق.

بعدسة أهلها
املراوغة« :ما يحدث فى ليبيا هو
ِ
ش��أن داخلي خ��اص بها ونتمني
ال �س�ل�ام��ة ل�ل�ش�ع��ب ال �ل �ي �ب��ي» .ولم
تختلف مواقف األحزاب اليسارية
واإلس�لام�ي��ة الفلسطينية كثيرًا،
ف� �ق� �ب ��ل إع � �ل� ��ان ت� �ن � ّ�ح ��ي الرئيس
امل � � �ص� � ��ري ح � �س � �ن ��ي م � � �ب� � ��ارك عن
م�ن�ص�ب��ه ،ل��م ي �ج��رؤ أح��ده��م على
اتخاذ موقف سياسي أو إعالمي
واض � � � � ��ح ض� � ��د س� � �ق � ��وط النظام
امل �ص��ري أو م �ع��ه :ح�ك��وم��ة حركة
ح�م��اس ف��ي غ��زة ك��ان��ت قلقة على
م�ص��ال�ح�ه��ا م��ع ال �ن �ظ��ام السابق،
وه��و م��ا ات�ض��ح ف��ي إخ�م��اده��ا أي
ُ
أثر يدل على تأييد الغزيني لخلع
ال � ّ
ُ
باركتها
�ري ��س ،وف ��ي إع �ل��ان م
ِ
ال��زائ �ف��ة ل�ل�ش�ع��ب امل �ص��ري ف��ي ما
ب�ع��د ع�ل��ى إن �ج��ازه ال�ع�ظ�ي��م! فيما
ك��ان ك��ل ف��رد م��ن أف ��راد حكومتها
ف ��ي غ� ��زة وأم � ��ن ال �س �ل �ط��ة ف ��ى رام
ال �ل��ه ي�ق�م��ع ت �ظ��اه��رات التضامن
واالحتفاءّ .
�ف نابليون
�
ي
�ر
�
ع
�
ت
أن
ل �ك��ن ي �ب��دو
ّ
بونابرت ُللديكتاتور بأنه «الحاكم
الذي يحوز ثقة ّ
األمة وتأييد الرأي
ّ
ال �ع��ام ،ح��ت��ى آخ ��ر دق��ائ��ق م��ا قبل
ُ ُ
ثبت فاعليته.
سقوطه!» ي ِ

أراد الفتى أن ينهي االنقسام الحاصل بني فتح وحماس .نزل إلى شوارع غزة في  15آذار املاضي
ليطالب بذلك .الفتى كتب اسم فلسطني على جبهته وحمل على ْ
كتفي قريبه ،يريد أن يبقي فلسطني
ّ
الغزاويّ
مرفوعة فوق جميع الهامات .فهذا االسم من املفترض أن ّ
يوحد الجميع .لكن من املؤكد أن
الصغير عندما يكبر لن يكون هناك فتح وحماس بل فلسطني( .تصوير شعيب أبو جهل)

حنظلة

ّ
تبســــم

«ال �ط��ائ��رة ف��ي ال�س�م��اء تحمل األح� ّ�ب��اء ًوت�م�ض��ي .ال ترانا،
ونراها كالنجم املنطلق .ملاذا نراها عادة فوق البحر؟
ّ
واألحبة وحدكم .ما
عندما تلتقي ال تكن لطيفًا .ال تكن كأنك
زلت تعاني من أمس حيث كنت لطيفًا مع أرضك والقادمني،
فدخل األعداء وبقوا وأخرجوك أنت.
م��ا زل ��ت ت �ع��ان��ي م��ن أم ��س ع �ن��دم��ا ك �ن��ت ل� ّط�ي�ف��ًا م� ّ�ع هؤالء
خارج منزلك .وأدركت النتائجّ :مجازر بحقك في كل مكان
ّ
فالجبار
وأن��ت خ��ارج امل�ك��ان ،وطعن بجثتك التي ال ت�ن��ام.
ه ��ذا ي �ب��دو س��اك �ن��ًا ه ��ام� �دًا ،ل �ك �ن��ك ت �ع �ل��م أن ��ه ي��ول��د م ��ع كل
ش��روق شمس أو غيابها .ليس س �رًا أن�ن��ي أح� ّل�اّ�ب حبيبتي
وال أش��اط��ر ه��ذا ال�ح��ب أح ��دا .ل�ي��س س � ّ�رًا أن ال �ف� ح يعشق
األرض وأن غسان ون��اج��ي وك��ارل��وس وأب��و جهاد وكوزو
أوكاموتو وغيرهم كثرّ ،
أحبوا األرض ورفضوا ما ّ
يسمى
امل�ن�ط��ق .ليس س� ّ�رًا أن�ن��ي أراس ��ل نفسي م��ا ت�ب��وح ب��ه .ليس
عجيبا إن ب��دا سلوك الفلسطيني نفسه أينما ك��ان .ليس
س � ّ�رًا أن ال�ع��ال��م ي ��درك فلسطني وحقيقة ال�ك�ي��ان الغاصب.
ّ
الجبار.
سقطت أسطورة صغير الحجم الذي ينتصر على
س�ق��ط ذل��ك ال�ت�ع��اط��ف ال �ك��ري��ه .فنحن م��ا ن�ح��ن ع�ل�ي��ه .نكرم
ّ
ّ
الضيف وعند التعدي على أحبائنا نقدم أنفسنا قربانًا
ألرضنا في ساحات املعركة وفرسانًا وف��ارس��ات يعودون
منتصرين ومنتصرات ،جاهزين وجاهزات أبدًا للجوالت
اآلتية .أطلقوا علينا ما شئتم من أسماء ،فنحن ما نحن،
هناك روحنا فلسطني .وهناك تحتاج األرض لناسها .أال
تسمعونها تنادينا عند كل مطر وعند كل حصاد؟ عند كل
شروق وغياب؟ أال تسمعونها تصرخ رفضًا لتلك األسماء
الغريبة التي تطلق عليها غصبًا وهي لم تلدها؟ فاألرض
تلد اللغة مثلما تلد املقاتلني واأل ّ
ح��ب��اء» .ه��ذا ما قاله لي
َ
وشوش نفسه وقال:
املقاتل ،ثم
«وف��ي ال�ح��رب ال تغضب ،فعندما ت��زرع الغضب األعمى؛
تحصدها فاشلة األهداف .تزرع الهدوء األسمى؛ تحصدها
ن��اج�ح��ة ال �خ �ط��وات ،وت �ب��اع��ًا األه � ��داف أي �ض��ًا .التناقضات
ّ
واض�ح��ة وظ��اه��رة امل�لام��ح وس�ح��ره��ا خ ��داع .ف��األق��رع الذي
ّ
ّ
يعدل شعره ال يعدل شعرًا بل شعورًا.
تمطر في آب ،ال تمطر بردًا أو صقيعًا بل
والسماء عندما
َحرًا ولهيبًا .وملن ُقتل مرارًا ّ
تجمعها مثل
ال
ملاذا
عاش:
ثم
ّ
جبال من رمال في الصحراء .قد تزول يومًا ،لكنها عالمات
فارقة مثل البعض ،كانوا وبقوا بعد الرثاء.
وف��ي ال�ح��رب أي�ض��ًا ت�ب� ّ�س��م .م��ا زال��ت تحمل ب��ارودت��ك التي
ف��رغ��ت م ��ن ال ��رص ��اص ،ال ت �ي��أس وال ت �ح ��زن .وال تحسب
حساباتك بالهجري أو امليالدي أو أي من تلك السخافات.
فللبارودة وقت آت ،ودفء وامتالء ،ال يمليه نظام أو تقويم
أو حساب».
شاهد عيان  -مخيم برج البراجنة

قد ّ
تبســــم
ّ
تمتص الحياة
«تلك العيون التي تقاتل الرصاص ال تموت.
من كل رصاصة تخترق جسدًا بغية سلبه حياته ،وتنطلق
ال��ى األب��دّ ،لتعطي روح مقاتل قديم جسدًا ج��دي�دًا وثورة
ّ
ّ
ّ
يستمروا،
جديدة!» .ظل يردد لنفسه وملن معه ،ال بد من أن
ّ
وأن ي �س �ت �م��دوا ال �ق��وة م��ن أي م �ك��ان م �م �ك��ن ،م��ن الغائبني
والشهداء ،ولو من بطونهم الفارغة .مررنا بتونس البارحة،
اليوم القاهرة ،ربما بيروت غ �دًا ،وم��ن ي��دري ،فقد ّ يصدق
يراقب
املثل القائل «الحبل ع الجرار» .هو ّأيضًا لم ينم ،ظل
ّ
نجمًا ه��اوي��ًا ،وي�س��أل ّ نفسه ،ل��و تمنى أمنية م��ا فهل حقًا
تتحقق؟ لكنه ل��م يتمن شيئًا ،ق� ّ�رر أن يتوقف ع��ن التمني
ويبدأ بالعمل لتحقيق أحالمه التي بلغت من العمر ّ
عتيًا.
قبل اليوم لم يكن مؤمنًا ،لكنه لم يفعل شيئًا سوى الصالة
وال ��دع ��اء وال �ب �ك��اء .ال �ي��وم ق � ّ�رر أن ي��ؤم��ن ب�ن�ف�س��ه ،بالثورة
يجعل منه حقيقة لو
والتغيير ،بأنه إذا أرادلاّ شيئًا يمكنه أن
ً
ّ
فعال ،فما عليه إ أن يبدأّ ،
قرر أن يتوقف عن الصالة
أراده
ّ
ويبدأ بالعمل .قتلوه مرارًا ،لكنه ال يموت ،عمره أطول من
موتهم .كان يشاهدهم كل مرة يقتلونه ،ثم ُيبعث من جديد،
ليشاهد موته م��رة أخ��رى .اليوم ق� ّ�رر أن يعيش إل��ى األبد،
أن يقتلهم إذا حاولوا إيقافه ،أن يشاهدهم وهم يطعنون
جثته املعلقة على صفحات التاريخ ّ
مرة تلو مرة ،فيضحك
ويقاتل متبسمًا .التحرير هو هدفه والثورة طريقه ،وكل
أمر آخر لم يعد يعنيه!
ّأم � ��ا أن ��ا ف��أت �ح��دث ع �ن��ه ك��أن��ه ب � ّط��ل خ �ي��ال��ي ،أو شخصية
ّ
ّ
أس�ط��وري��ة م��ن حلم وردي م��ا ،لكنه واق�ع� ّ�ي ال��ى أب�ع��د حد،
ً
�وات��ًا ،يقظني
يسكن في كل واح� ٍ�د فينا ،يسكننا أحياء وأم� ّ
األمر أنه نحن.
ونيامًا ،فرادى وجماعات وأممًا ،فحقيقة ّ
«عمر الدول أطول من عمر الناس» ،كانوا يلقمونها للناس
س��اب �ق��ًا ،ي�ط�ع�م��ون�ه��م ال �خ��وف وال� �ج ��وع ،ي �م�ل�أون بطونهم
جوعًا وأفواههم خوفًا .من ّاليوم فهموا جميعًا ،كل أولئك
يكونونه مجتمعني ،أن «عمر الرجال أطول من عمر
الذين
ّ ُ
الدول» ،ألن «عمر الشعوب أطول من عمر حكامها»!
ل��م أره يبتسم منذ األزل ،لكني اآلن أرى ابتسامة خفيفة
ترتسم على شفتيه ،ابتسامة بدأت في تونس ،وانتقلت الى
القاهرة ،وربما ،من يدري..
أنهار حجازي  -الجليل

