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مجتمع وإقتصاد
حتمًا إلى تضخم وارتفاع كبير في
األسعار خــال األشهر التالية" وفق
الجمعية .وبالفعل ،ما حصل الحقًا
ه ــو أن األسـ ـع ــار ارت ـف ـع ــت .وحــدهــم
امل ـس ـت ـه ـل ـكــون م ــن دفـ ــع هـ ــذه الـكـلـفــة
الباهظة التي "سـتــؤدي إلــى تدهور
خـطـيــر ف ــي ق ــدرات ـه ــم ال ـش ــرائ ـي ــة ،أي
س ـيــزدادون فـقـرًا .أمــا هجمة التجار
فهي طــالــت السلع الـغــذائـيــة الـتــي ال
تخضع للضريبة املـضــافــة" .الالفت
أن سـلـسـلــة ال ــروات ــب "س ـق ـطــت فيما
تـ ـك ـ ّـرس ــت نـ ـت ــائ ــج هـ ــذيـ ــن ال ـح ــدث ــن
(ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــات وال ـ ـن ـ ـقـ ــاشـ ــات ب ـش ــأن
الـسـلـسـلــة وال ـض ــرائ ــب) ارت ـف ــاع ــا في

ارتفاع األسعار ال عالقة
له بأي تطور اقتصادي
خارجي أو داخلي

أسعار السلع والخدمات األساسية
ال ـتــي ارت ـفـعــت بـشـكــل فـجــائــي كبير.
ول ـل ـم ـق ــارن ــة فـ ـ ــإن االش ـ ـهـ ــر ال ـت ـس ـعــة
ال ـس ــاب ـق ــة ل ـه ــذي ــن الـ ـح ــدث ــن ،كــانــت
تشهد تراجعًا ملحوظًا في األسعار.
وتستنج الجمعية" :نحن أمام ارتفاع
خطير فــي األسـعــار ال عالقة لــه بـ ّ
ـأي
تطور اقتصادي خارجي أو داخلي.
سببه سياسات منظمة تشترك فيها
ال ـف ـئــة ال ـحــاك ـمــة م ــع ال ـق ـط ــاع املــالــي
والـ ـتـ ـج ــاري .لـ ــذا ي ـح ـتــاج االق ـت ـصــاد
اللبناني إلى مراجعة شاملة تعتمد
ت ـن ـش ـيــط كـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع ــات وامل ـن ـت ـجــة
منها بشكل خاص (زراعــة ،صناعة،
تـكـنــولــوجـيــا وأب ـ ـحـ ــاث) إلـ ــى جــانــب
قطاعي املصارف والتجارة .ويحتاج
لبنان إلــى قــانــون للمنافسة والـحـ ّـد
من االحتكارات املمنوع من الصدور
مـنــذ أك ـثــر مــن  12س ـنــة .هــل ستقوم
أحزاب الطوائف بهذه املراجعة؟".
(األخبار)

9

إضاءة

ّ
عن الكآبة الحكومية
محمد نزال
وزي ــر الـصـ ّـحــة اللبناني ال ُيـعــانــي الـكــآبــة .مــديــر عام
الوزارة ال ُيعانيها أيضًا .بدوره مدير البرنامج الوطني
ّ
ّ
النفسية ،فــي الـ ــوزارة ،ليس مكتئبًا .دامــت
للصحة
ُ
ّ
كمل الئحة املجتمعني أخيرًا في بيروت...
صحتهم .لن ّ ِ
ّ
ّ
ّ
فممثلة منظمة الصحة العاملية فــي لبنان ،غبريال
ّ
ّ
نفسية سليمة .مــديــر املنظمة
ريــدنــر ،لديها صـ ّـحــة
ّ
ّ
(العاملية ذاتها) إلقليم شرق املتوسط ،محمود فكري،
لسبب
ليس كئيبًا .النائب اللبناني قاسم عبد العزيز،
ٍ
ما ،كان بني الحاضرين .اجتمع هؤالء بمناسبة اليوم
ّ
ّ
للصحة ،الــذي ،كما قـ ّـررت املنظمة ،أن َيحمل
العاملي
ّ
لـهــذا ال ـعــام شـعــار "االك ـت ـئــاب :دعــونــا نـتـحــدث عـنــه".
ّ
سنتحدث عنه .املجتمعون أسهبوا في حديث
حسنًا،
َ
ّ
ّ
ّ
النظريات ،حتى أن الوزير في كلمته كشف سرًا ،إذ
ّ
النفسية منتشرة أكثر بكثير مماّ
قال" :االضطرابات
يعتقد معظم الناس" .لم نكن نعلم .شكرًا للمعلومة.
إطالق الوعود جزء ِمن طبيعة عمل الوزراء .لم يكسر
وزيرنا القاعدة" :اعتبارًا ِمن عام  2018ستبدأ الوزراة
ّ
ّ
النفسية كجزء ِمن مشروع التغطية
الصحة
بتغطية
ّ
ّ
الصحية الـشــامـلــة" .يكفي أن تتحقق هــذه التغطية
الشاملة ،يا معالي الوزير ،ولو ِمن غير تغطية الصحةّ
ّ
ّ
ّ
تلقائيًا نسبة الـكــآبــة في
النفسية ،حــتــى تنخفض
ّ
َ
ّ
لبنان .هل يعلم املجتمعون ِمن أجل الصحة النفسية،
ً
ّ
ّأن ّ
الصحة ،مثال،
توجه املواطن إلى اإلدارة في وزارة
ّ
ّ
ّ
إلجـ ــراء مـعــامـلــة تـغـطــيــة عـمـلــيــة جــراحــيــة م ــا ،يكفي
ّ
اإلداري ــة
وح ــده ألن ُيـصــاب بــالـكــآبــة؟ الـبـيــروقــراطـ ّـيــة
ومنها التي فــي وزارة الـصـ ّـحــة ،هــي وحدها
الـعــامــةِ ،
مرض نفسي .هل َيقبل الوزير ،غسان حاصباني،
أن ُيشاهد تجربة واقـعـ ّـيــة؟ هــل ُيمكنه ،ملـ ّـرة واحــدة،
ً
ّ
شخصيته قليال ،فــي لباسه ومـظـهــرهّ ،ثم
أن ُيـمـ ّـوه
ُيرافقنا كمواطنني "عاديني" في رحلة إنجاز "معاملة

ال ــوزارة" ِمــن األلــف إلــى الياء؟ ُيمكن ّ
للسيدة غبريال
ُ
ريــدنــر أن تــرافـقـنــا أيـضــا .ال ب ــأس .لـكــن ،فــي إشــارة
َ ّ ُ ّ
ّ ّ
شرطية ،نحذر وزارة الصحة أننا غير مسؤولني عن
ّأي ضرر نفسي ُيمكن أن ُيصيب الوزير بعد انتهاء
الـجــولــة .إنـجــاز ُاملعاملة "ي ـ ّ
ـؤدي إلــى أم ــراض خطيرة
ومميتة".
ّ
تحدث حاصباني ،في كلمته ،عن "العامل األساسي"
لعدم وصــول الذين ُيعانون االضـطــراب النفسي إلى
ُ
ّ
بالصحة
الــرعــايــة الــازمــة ،وه ــو" :الــوصـمــة املــرتـبـطــة
ّ
ّ
العاملية
الـنـفـسـ ّـيــة" .ه ــذه ينقلها عــن تـقــريــر املـنــظـمــة
ّ
السنوي .هذا تفصيل .فات الوزير أننا في بالدنا ال

ّ
يكفي أن تتحقق هذه
الشاملة،
التغطية الصحية ّ
الوزير ،حتى
يا معالي
ّ
تنخفض تلقائيًا نسبة
الكآبة في لبنان
ّ
سيكولوجية
نملك ،اآلن ،تــرف الغوص في تحليالت
ّ
سوسيولوجية ،فاألولى أن ّ
نتمكن ،كمواطننيِ ،من
ُ ّ
ُ
إنجاز معاملة ّ
إداري ــة ِمــن غير أن نهان ونــذل ونفقد
ّ
ّ
لألولوية ،عليه كمسؤول،
اإلنسانيةُ .يمكن
كرامتنا
أن تبدأ ِمــن أال نموت على أبــواب املستشفيات ،التي
ّ ّ
ّ
نعد كل
تطردنا ،ألننا ال نملك ما يكفي ِمن املال .هل
أسباب الكآبة املسؤولة عنها الحكومة (الحكومات)
ً ّ
في لبنان؟ لسنا في السويد وال النرويج ،مثال ،حتى
نـتـحـ ّـدث عــن أسـبــاب "وج ـ ّ
ـودي ــة" للكآبة .ليس "ســؤال
املـعـنــى" هــو مــا يـشـغــل ع ـمــوم ال ـن ــاس ،كـمـنـطـلــق ،في
بالدنا .هذه ،عندما توجد عندنا ،فهي حاالت ّ
فردية.
ما لدينا ليس تلك "املالينخوليا" التي وصفها فيكتور

ّ
هيغو يومًا بأنها "حالة السعادة بأن تكون حزينًا".
ّ
هنا نــريــد أن نحيا بــأقــل قــدر ِمــن ال ــذل االجتماعي.
ّ
ّ
ّ
العاملية نفسها تنقل ،في
الصحة
هكذا فقط .منظمة
مقال مطلع العام الجاريّ ،أن "الذين عانوا ِمن أحداث
ّ
حياتية صعبة ،كالبطالة والفقر وأحداث الحياة ،أكثر
ّ
تعرضًا لالكتئاب" .وفــي مقابلة مع الدكتور فيكرام
ّ
ّ
ّ
العاملية نفسها ،والتي
باتل ،أجرتها معه مجلة املنظمة
ّ
ّ
النفسية،
الصحية
وصفته بالرائد في توفير الرعاية
ّ
ُ
ّ
ّ
العاملية املتعلقة باالكتئابِ ،من
األدبيات
يقول" :ت ّبي
خــال اسـتـقــراء حــاالت مئات املــايــن ِمــن الـنــاس في
جميع أنحاء العالمّ ،أن عوامل الخطر الشائعة ترتبط
بالتهميش االجـتـمــاعــي وال ـح ــرم ــان ،مـثــل انـخـفــاض
م ـس ـتــوى ال ـت ـع ـل ـيــم ،وفـ ـق ــدان الــوظ ـي ـفــة ،واالس ـت ــدان ــة،
واالستبعاد االجتماعي ،أو التهميش والـعـنــف"َ .من
ُيـسـبــب ه ــذا لـلـنــاس أك ـثــر ِم ــن ال ـح ـكــومــات؟ ثــم تأتي
ّ
الحكومات لتعالجنا! خفف ِمن الفساد ،الالمعقول،
ّ
نفسية .أليست
فتضاءل الحاجة إلــى بــرامــج رعــايــة
بديهية!
ّ
ّ
املتوسط ،محمود فكري،
املنظمة إلقليم شرق
مدير
ذكــر في كلمته ّأن اختيار لبنان لالحتفال اإلقليمي
ّ
ّ
الصحة العاملي "يعود إلــى أنــه ِمــن البلدان التي
بيوم
قـطـعــت أش ــواط ــا كـبـيــرة فــي تـعــزيــز خــدمــات الــرعــايــة
ّ
الصحية الـنـفـسـ ّـيــة" .غــريــب! أيــن يعيش فـكــري؟ في
ّ ّ
اإلمـ ــارات الـعــربــيــة املــتـحــدة .هــذه هــي .يـبــدو أن علينا
ّ
امليدانية ّإياها ،بعيدًا عن التقارير
إشراكه في الجولة
ُ
الـتــي تــرســل إلـيــه ،أو نستخدم معه آلــة الــزمــن لنعود
ً
إلــى ال ــوراء قليال فنجول سـ ّ
ـويــا بــن أك ــوام النفايات
ّ
فــي ش ــوارع ب ـيــروت .بــاملـنــاسـبــة ،رب ـمــا تـكــون النظرة
"الكالس" إلى اللبناننيِ ،من الخارج ،أحد أسباب زيادة
كآبتهم ،نظرًا إلى معاناتهم في املجهود املبذول منهم
لترقيع صورتهم .هذا االنفصام الرهيب .هذه وحدها
ّ
مرضية تحتاج إلى تحليل.
آفة كآبة

Monochrome

ّرد

توضيح من البنك
الدولي
تعليقًا على املـقــال املنشور أول
م ــن أمـ ــس ف ــي ج ــري ــدة األخ ـب ــار
ّ
ب ـع ـنــوان «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ي ـح ــذر:
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج الـ ـنـ ـق ــدي غـ ـي ــر ق ــاب ــل
لـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار» واملـ ـسـ ـتـ ـن ــد إل ــى
تـ ـق ــري ــر املـ ــرصـ ــد االقـ ـتـ ـص ــادي
الـلـبـنــانــي لــرب ـيــع  2017بـعـنــوان
«ن ــداؤن ــا ل ـك ــم» ،أوض ـح ــت إدارة
الـبـنــك فــي لـبـنــان اآلت ــي« :ل ــم يــأت
البنك الدولي في تقريره املذكور
أع ــاه عـلــى ذك ــر أي تـحــذيــر من
أن الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـن ـق ــدي الـلـبـنــانــي
غير قابل لالستمرار ،بل تطرق
إلــى املـخــاطــر املـحــدقــة بالنموذج
االق ـت ـص ــادي ك ـكــل غ ـيــر الـقــابــل
لالستمرار ما لم تتخذ السلطات
املـعـنـيــة اإلج ـ ـ ــراءات اإلصــاح ـيــة
الـ ـض ــروري ــة ال ـت ــي ت ـط ــرق إلـيـهــا
املرصد في تقرير خاص».

(مروان بو حيدر)

معلقًا بحبال الفراغ
كل األبواب مقفلة ،والنوافذ ليست إال مرايا ملدينة
"مياومة" تعيش بال أمل .عامل يائس من طرق
ّ
األبواب ،يتعلق بحبال الفراغ ،يمسح املرايا بحثًا عن

نوافذ تطل على مدينة أخرى ،عادلة ،حبالها تشبه
حبال الشمس ال حبال املشانق.
هديل فرفور

