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على الغالف

الموت القادم إلى السجون:
أطلقوا سراح آالف الموقوفين
ِ

ُ
ُ
َ
فيروس كورونا الذي
السجناء
يتهدد
ّ
حول حياتهم إلى جحيم .يخشى هؤالء
حارس أو ٌ
ٌ
زائر أو
من خطأ قاتل قد يرتكبه ّ ٌ
حتى «كيس» بالستيكي ملوث بالكورونا
أحدهم إلى السجن .وأي خطأ
ُيدخله
ّ
سيعني حتمًا أن آالف السجناء باتوا في
خطر .لذلك تستوجب هذه الظروف
غير المسبوقة ،حرصًا على حياة السجناء
والعناصر األمنية ،قرارًا استثنائيًا إلخراج ثالثة
آالف سجين على األقل .فهل ستكون
الحكومة على مستوى التحدي؟
رضوان مرتضى

ّ
ع ـشــرات الـسـجـنــاء قــط ـبــوا شفاههم
إيذانًا بإعالن اإلضراب املفتوح حتى
إعالن العفو العام .التصعيد ال يقف
هـنــا .يتحدث عــدد مــن السجناء عن
توجهٍ لتعليق مشانقهم احتجاجًا!
ال ُيــريــدون ســوى العفو العام .ومنذ
الكشف عن فيروس كورونا الشديد

السجون ال تصلح إليواء أكثر ّمن
 3آالف سجين ،فيما هي تضم
نحو  7آالف محكوم وموقوف
العدوى ،لم يهدأ نزالء سجن رومية
املركزي .يــرون في الفيروس تهديدًا
م ـح ــدق ــا ب ـح ـيــات ـهــم .ل ــذل ــك ي ـس ـعــون،
بكل ما أوتوا من قدرة ،إلى االتصال
بــالـعــالــم ال ـخــارجــي ،طــالـبــن إيـصــال
ص ــوتـ ـه ــم .م ـ ـئـ ــات االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ت ــرد

ي ــوم ـي ــا إل ـ ــى ص ـح ــاف ـي ــن وم ـح ــام ــن
وم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن سـ ــاب ـ ـقـ ــن وح ــالـ ـي ــن
لـلـمـطــالـبــة بــال ـض ـغــط إلقـ ـ ــرار الـعـفــو
ال ـع ــام .ل ــم يــردع ـهــم حـتــى الــرصــاص
ُ
املطاطي الذي استخدم لقمع التمرد
ال ــذي ان ــدل ــع مـنــذ أس ـبــوعــن .يعتبر
ه ــؤالء السجناء أنفسهم أمــواتــا مع
ّ
وقف التنفيذ .لديهم يقني بأن املوت
قــ ٌ
ـادم م ــع ك ــورون ــا إن ل ــم يـكــن هـنــاك
قرار استثنائي يفرغ نصف السجون
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل .وف ـ ــي اتـ ـص ــال م ــع أح ــد
السجناء فــي مبنى املحكومني ،قال
ل ــ«األخ ـب ــار»« :نـعــانــي مــن االكـتـظــاظ
واملـ ـ ـ ـ ـ ــرض وقـ ـ ـل ـ ــة أدوات الـ ـنـ ـظ ــاف ــة
الشخصية والعامة ،وتالزمنا حالة
مـ ــن ال ـق ـل ــق خ ــوف ــا مـ ــن ت ـس ـل ــل وبـ ــاء
كورونا» .وأضاف السجني« :إذا كان
العفو الـعــام مـتـعــذرًا حــالـيــا ،فنرجو
تخفيض مــدة األح ـكــام إلــى النصف
وت ـحــديــد سـقــف زم ـنــي للمحكومني
بالسجن املؤبد أو باإلعدام» .سجني
آخــر محكوم بــاإلعــدام طــالــب بإيالء
م ـل ــف ال ـس ـج ــن أه ـم ـي ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة،
مـشـبـهــا الـسـجــن بـبــرمـيــل ب ـ ــارود قد
يـنـفـجــر فــي أي لـحـظــة ،عـلــى اعـتـبــار
ّ
أن مجرد إصابة أي سجني ستعني
انـتـقــال ال ـعــدوى إلــى بــاقــي السجناء
وال ـع ـن ــاص ــر األم ـن ـي ــة أيـ ـض ــا .قضية
أخـ ــرى يـحـمـلـهــا الـسـجـنــاء األجــانــب
ّ
أي ـ ـضـ ــا .إذ إن ه ـ ـ ــؤالء الـ ــذيـ ــن تـبـلــغ
نـسـبـتـهــم ن ـحــو ٪٣٥ م ــن سـجـنــاء
ُ
لـبـنــان ،ينقسمون إل ــى فـئــات تجمع
على طلب العفو .وواحدة من أبرزها
مجموعة السجناء الـســوريــن التي
تطالب بتطبيق املعاهدة مع سوريا
وت ـس ـل ـي ـم ـهــم إل ـ ــى دولـ ـتـ ـه ــم ل ـق ـضــاء
العقوبة هناك ،طمعًا بمرسوم عفو
قــريــب قــد يـصــدره الــرئـيــس الـســوري
بـشــار األس ــد أس ــوة بمراسيم العفو
السابقة.

حال السجناء ليس أفضل من ذويهم.
فقد اتصل عدد من أهالي السجناء،
الــذيــن يــأكـلـهــم الـقـلــق عـلــى أبـنــائـهــم،
ب ــ«األخ ـب ــار» ،متحدثني عــن انقطاع
ـان
ال ـت ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ع ــن عـ ــدة م ـب ـ ٍ
داخل السجن جراء عطل لم يتمكنوا

م ــن إص ــاح ــه بـ ـع ــد .وذكـ ـ ــر األه ــال ــي
أن أبـنــاء هــم الـسـجـنــاء يعيشون في
ظــروف صعبة ،جــراء غياب التدفئة،
خـ ـ ـ ــال م ـ ــوج ـ ــة الـ ـصـ ـقـ ـي ــع األخـ ـ ـي ـ ــرة
وانعدام املاء الساخن لالستحمام.
األزم ــة ليست فــي السجون وحــدهــا.

ّ
إذ إن نظارات التوقيف ليست أفضل
ً
ح ـ ــاال .ل ـحــد اآلن ل ــم ي ـصــدر أي ق ــرار
شجاع بإفراغ النظارات التي تعتبر
تـهــديـدًا حقيقيًا قــد ينقل الـفـيــروس
إل ــى املــوقــوفــن ومـنـهــم إل ــى آخــريــن،
وخاصة القوى األمنية.
(مروان طحطح)

م ـ ـئـ ــات امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـظـ ــارات
مـسـجــونــون بـمــوجــب جـنــح وجــرائــم
م ــرت ـك ـب ــة ال تـ ــوجـ ــب الـ ـت ــوقـ ـي ــف فــي
هـ ـ ـك ـ ــذا ظـ ـ ـ ـ ــروف تـ ـ ـم ـ ـ ّـس ب ـح ـي ــات ـه ــم.
ُ ّ
فـلـمــاذا ال تـعــلــق الـعـقــوبــة أو يصدر
قــرار قضائي بترك املوقوفني بسند
إقامة؟ كيف يمكن تخفيف االكتظاظ
في الوقت الــذي ال يــزال فيه القضاة
يــأخــذون إجـ ــراءات مـتـشــددة؟ إخــاء
سـبـيــل شـخـصــن أو أك ـث ــر ل ــن يغير
فـ ــي امل ـ ـعـ ــادلـ ــة ،إذا لـ ــم يـ ـك ــن ال ـ ـقـ ــرار
واضحًا بإفراغ السجن أو ترك نصف
الـسـجـنــاء عـلــى األقـ ــل .كــذلــك أش ــارت
امل ـع ـل ــوم ــات ع ــن وجـ ـ ــود تــوج ـي ـهــات
للنيابات العامة بعدم التوقيف أو
الطلب بإخالء املوقوفني على اعتبار
أن الـتــوقـيــف االحـتـيــاطــي اسـتـثـنــاء،
ب ـي ـن ـمــا الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى الـ ـح ــري ــة هــو
األســاس ،وخاصة في هذه الظروف.
وكـشـفــت م ـص ــادر خــاصــة أن رئـيــس
ٌ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ـ ــون ج ــاه ــز
لتوقيع قــوانــن عفو خــاص اسمية،
ـدودة لـتـطــاول
إال أن ـهــا سـتـكــون م ـح ـ ّ
ب ـع ــض امل ــرض ــى واملـ ـس ــن ــن .وأكـ ــدت
املـ ـص ــادر أنـ ــه إلـ ــى الـ ـي ــوم ل ــم ُيـبـحــث
العفو العام.
ّ
ي ـشــكــل ال ـف ـي ــروس ت ـه ــدي ـدًا حقيقيًا
ّ
للسجناء املــرضــى وك ـبــار ال ـســن في
حـ ــال أص ــاب ـه ــم .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
أع ــدت لجنة الئـحــة بــاملــرضــى الــذيــن
يـعــانــون داخ ــل الـسـجــون ،ب ـنـ ً
ـاء على
طـلــب وزي ــر الــداخـلـيــة محمد فهمي،
ل ـت ـخ ـل ــص إلـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود ن ـ ـحـ ــو 250
سجينًا معرضني للخطر الجدي في
ح ــال الـتـقــاطـهــم ال ـف ـيــروس .وكشفت
امل ـصــادر أن ورش ــة انطلقت لــدراســة
م ـل ـف ــات ال ـس ـج ـن ــاء ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن
عــددًا من قضاة التحقيق والنيابات
ال ـعــامــة ب ــاش ــروا بـبـعــض اإلج ـ ــراءات
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا ،وال س ـي ـم ــا ال ـت ــواص ــل
مـ ــن خ ـ ــال الـ ــوات ـ ـسـ ــاب والـ ــ«فـ ـي ــدي ــو
كونفرنس» مع املوقوفني.
امل ـت ـخ ـص ــص فـ ــي إدارة الـ ـسـ ـج ــون،
الـ ــزم ـ ـيـ ــل عـ ـم ــر ن ـ ـشـ ــابـ ــة ،يـ ـقـ ـت ــرح أن
ُيخلى سبيل آالف السجناء .أي قرار
لـتـحـقـيــق ذلـ ــك ،س ـي ـكــون إجـ ـ ـ ً
ـراء غير
ق ــان ــون ــي ،لـكـنــه إج ـ ــراء اسـتـثـنــائــي».
وك ـشــف نـشــابــة أن ــه «ي ـج ــري البحث
عــن اإلط ــار القانوني الـعــام والـعــادل
لتنفيذه من دون فتح مجال بطريقة

عـشــوائـيــة لــاسـتـنـســابـيــة» .أض ــاف:
«أن ـ ـ ــا قـ ـل ــق كـ ـثـ ـيـ ـرًا ولـ ـس ــت مـطـمـئـنــا
وأس ـع ــى إلص ـ ــدار إج ـ ـ ــراءات بــأســرع
ً
وقت .أنا خائف فعال على السجناء،
ول ــديـ ـن ــا اكـ ـتـ ـظ ــاظ خـ ــانـ ــق» .وأش ـ ــار
ّ
نشابة إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا
عـ ـق ــده الـ ـث ــاث ــاء امل ـق ـب ــل بـ ــن وزي ـ ــرة
العدل ووزير الداخلية واملدير العام
لـلـسـجــون ف ــي لـبـنــان لـتـقــديــم خطط
تتضمن إج ــراءات وقائية للسجون.
ّ
وكـ ـش ــف أن ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة قــامــت
األسـبــوع املــاضــي بتعقيم السجون،
ّ
ـاف» ،بل
لكنه اعتبر أن «ذل ــك غير ك ـ ٍ
يـ ـج ــب وضـ ـ ــع م ـ ــذك ـ ــرات تــوج ـي ـه ـيــة.
واملطلوب إخــاء سبيل نحو  4آالف
س ـج ــن ،ألن ال ـس ـجــون الـلـبـنــانـيــة ال
تصلح إليواء أكثر من  3آالف سجني،
فـيـمــا هــي ت ـضـ ّـم ال ـيــوم نـحــو  7آالف
مـحـكــوم وم ــوق ــوف .ويـسـتـحـيــل ،في
ظ ـ ــروف ال ـس ـج ــون ال ـح ــال ـي ــة ،ال ـق ـيــام
ب ــأي إج ـ ـ ــراءات وقــائ ـيــة ت ـح ــول دون
االنتشار السريع لـ«كورونا».
ورأى ن ـشــابــة أنـ ــه ي ـجــب ع ـلــى قــوى
األم ــن والـسـلـطــات القضائية العمل
إليجاد صيغة لتخريج إخالء سبيل
ً
السجناء في أقرب وقت ،قائال« :نعم
أنــا أطـلــب املستحيل ،لكن فــي وضع
استثنائي يهدد كل الناس ،يجب أن
نفعل املستحيل إلنقاذهم ،وال سيما
أن الـقـضـيــة تـتـعـلــق بـحـيــاة ه ــؤالء».
يستعيد الخبير الجنائي مــا جرى
ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،م ـش ـي ـرًا ال ـ ــى ح ـصــول
ثورة في  ٢٧سجنًا ،توفي فيها قرابة
عشرة سجناء جراء هذا التمرد الذي
ان ــدل ــع ب ـع ــد وفـ ـ ــاة أشـ ـخ ــاص داخ ــل
السجن بسبب فيروس كورونا.
ّ
تجدر اإلش ــارة إلــى أن عــددًا من دول
ال ـعــالــم ل ـجــأت إل ــى إص ـ ــدار ع ـفــو عن
آالف السجناء ،ما أدى إلى إفراغ عدد
كبير من السجون خوفًا من انتشار
فيروس كورونا في صفوفهم .فماذا
ينقص الـحـكــومــة اللبنانية لتحذو
حذوها ،بدافع إنساني وحرصًا على
حياة املئات من السجناء والعناصر
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،م ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى ع ــدم
التفريط بالحقوق الشخصية وعدم
اإلفراج ّ
عمن تلطخت أيديهم بالدماء
ّ
أو ارتـ ـكـ ـب ــوا جـ ــرائـ ــم تـ ـم ــس ب ــاألم ــن
الـقــومــي ،وعـلــى رأس ـهــا الـتـعــامــل مع
العدو اإلسرائيلي؟

المضمونون محرومون من أدوية األمراض المستعصية!
إيلي الفرزلي
ي ـ ـفـ ــوق ع ـ ـ ــدد امل ـ ـصـ ــابـ ــن ب ــالـ ـس ــرط ــان
واألم ـ ـ ـ ـ ــراض امل ـس ـت ـع ـص ـيــة امل ـس ـج ـلــن
في الضمان ،العشرة آالف فــرد .أغلب
هـ ــؤالء ص ــار م ـه ــددًا ب ـتــوقــف ال ـع ــاج،
لعدم قدرته على الحصول على الدواء.
إعــان التعبئة العامة وإغــاق مكاتب
ّ
الضمان االجتماعي عطال آلية تقديم
ّ
الفواتير ودفعها ،فتعطلت آلية شراء
املرضى لألدوية من الصيدليات.
ع ـم ـل ـي ــا ،وم ـ ــع اف ـ ـتـ ــراض أن األغ ـل ـب ـيــة
الساحقة مــن املــرضــى تـقـ ّـدم الفواتير
شـهــريــا إلــى الـضـمــان (مـعـظــم األدوي ــة
تستهلك خالل شهر) ،فإن من تال موعد
تقديم فاتورته تاريخ إعــان التعبئة
العامة في  ١٥آذار ،يعيش اليوم على
أمل عدم حصول مضاعفات من ّ
جراء
توقفه عن تناول الــدواء .تلك املعادلة،
تحتم اإلس ــراع فــي إيـجــاد حــل يسمح
بمعاودة هؤالء الحصول على العالج.
ثمة فئة أخــرى من املرضى ،هم الذين
ّ
قدموا فواتيرهم إلــى مراكز الضمان،
ثم جاء اإلقفال ليحول دون حصولهم
ّ
عـ ـل ــى قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا .تـ ـل ــك ال ـ ـف ـ ـئـ ــةُ ،ح ــل ــت
مشكلتها ،إذ شرع الضمان االجتماعي
ب ــإن ـج ــاز امل ـع ــام ــات وت ـص ـف ـي ـت ـهــا ،ثــم
تحرير الشيكات بقيمتها .وقــد بدأت

امل ــراك ــز امل ـع ـن ـيــة ب ــإب ــاغ امل ـض ـمــونــن،
أصحاب «الحاالت الخاصة» ،بوجوب
ّ
الحضور لتسلم شيكاتهم ،مع مراعاة
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وقـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ت ـش ـم ــل ت ـحــديــد
مواعيد متباعدة ،والحد من االختالط
ب ـ ـ ــن املـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــون ـ ــن ،وب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم وبـ ــن
املوظفني .يقول املدير العام للضمان
محمد كركي لـ«األخبار» إنه وفق هذه
ُ
اآللية ،فإن كل الفواتير التي استلمت
قبل حالة التعبئة ،ستدفع ألصحابها
مع نهاية األسبوع الحالي.
تبقى مشكلة من يريد تقديم الفواتير.
ُ ّ
تلك لم تحل بعد ،لكن كركي يعد بأنه
مــع نهاية األسـبــوع أيضًا ستكون قد
وجدت طريقها إلى الحل ،بما يسمح
ل ـل ـمــرضــى ب ـم ـع ــاودة ال ـح ـص ــول عـلــى
أدويتهم.
مــن الـحـلــول املـقـتــرحــة ،وال ـتــي يسعى
إليها الضمان هي الربط اإللكتروني
م ــع ال ـص ـيــدل ـيــات ،وبــال ـتــالــي تـحــويــل
املـ ـع ــامـ ـل ــة م ـ ــن ي ـ ــد امل ـ ــري ـ ــض إل ـ ـ ــى يــد
الصيدلية ،بحيث يحصل األول على
دوائه من الصيدلية ،ثم تعمد األخيرة
إل ــى تـقــديــم ال ـف ــات ــورة إلـكـتــرونـيــا إلــى
الـضـمــان .بحسب مسؤولي الضمان،
فإن الصندوق جاهز تقنيًا للمباشرة
ب ـهــذه اآلل ـيــة فـ ــورًا .ل ـكــن ،عـنــدمــا طــرح
األم ــر عـلــى نـقـيــب الـصـيــادلــة تـبــن أن

امل ـش ـك ـل ــة ل ـي ـس ــت ت ـق ـن ـي ــة ،بـ ــل تـتـعـلــق
بـ ـع ــدم ث ـق ــة ال ـص ـي ــدل ـي ــات بــال ـض ـمــان
االجتماعي ،وبإمكانية حصولها على
مستحقاتها في الوقت املحدد.
ذل ــك األم ــر ك ــان م ـحــور اجـتـمــاع عقده
ك ــرك ــي م ــع ن ـق ـيــب ال ـص ـي ــادل ــة غ ـســان
األمـ ــن ف ــي ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع املــاضــي،
لـكــن نتيجة االج ـت ـمــاع كــانــت سلبية.
فقد ّ
عبر األمني عن رفض النقابة لهذه
اآلل ـيــة ،بحجة عــدم ق ــدرة الصيدليات
على ّ
تحمل ثمن أدويــة باهظة الثمن،
إلـ ــى أن ي ـحــن م ــوع ــد ال ـت ـح ـص ـيــل من
الضمان .يقول األمــن لــ«األخـبــار» إن
«امل ـس ـت ــوردي ــن ي ـع ـطــون ف ـت ــرة سـمــاح
للصيدلي لـيــدفــع ،إال أن ه ــذه الـفـتــرة
ل ـي ـســت ط ــويـ ـل ــة .وب ــال ـت ــال ــي ال يـمـكــن
ل ـل ـص ـيــدل ـيــة أن ت ـت ـح ـمــل دف ـ ــع ع ـشــرة
ماليني شهريًا ،على سبيل املـثــال ،ثم
االنتظار إلى حني يدفع لها الضمان.
ذل ــك سـيـضــع الـصـيــدلـيــات الـصـغـيــرة
أمام احتمالني ،إما اإلفــاس أو توقف
املستورد عن التعامل معها ،في حال
تأخرت عن الدفع».
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى نـ ـقـ ـي ــب الـ ـصـ ـي ــادل ــة،
«األمـ ـ ـ ــر مـ ـحـ ـس ــوم .ال ي ـم ـك ــن ل ـل ـق ـطــاع
أن يـتـحـمــل ال ـب ـيــع ب ــال ــدي ــن» .ول ــذل ــك،
هـ ــو س ـب ــق أن اقـ ـ ـت ـ ــرح ،ل ـي ـب ـصــر ه ــذا
االق ـتــراح ال ـنــور ،أن يـبــرم االت ـفــاق بني

الـ ـضـ ـم ــان وامل ـ ـس ـ ـتـ ــورديـ ــن مـ ـب ــاش ــرة،
ب ـم ــا ي ـس ـمــح ل ـل ـص ـيــدلــي ع ـن ــده ــا ب ــأن
يكتفي بــالـحـصــول عـلــى جعالته من
املــريــض ،فيما يتم االت ـفــاق على آلية
يدفع عبرها الضمان املــال للشركات
امل ـس ـت ــوردة .أث ـن ــاء ال ـل ـقــاء ال ــذي جمع
كركي مع األمني ،اتصل األخير بنقيب
م ـ ـس ـ ـتـ ــوردي األدوي ـ ـ ـ ـ ــة كـ ــريـ ــم جـ ـب ــارة
ل ـي ـس ــأل ــه رأي ـ ـ ـ ــه .كـ ـ ــان ج ـ ـ ــواب األخـ ـي ــر
سـلـبـيــا .نـظــريــا ،لــم يـنـتــه الـنـقــاش في
املـســألــة بـعــد ،إذ ُيـتــوقــع أن ُيستكمل
عبر لقاء يجمع كركي وجـبــارة خالل
األيام املقبلة.
لكن مع ذلك ،فقد أبلغ نقيب مستوردي

كركي :مع نهاية
األسبوع سيحصل
المصابون بأمراض
مزمنة على األدوية

األدوي ــة «األخ ـبــار» أن الـشــركــات ،كما
الصيدليات ال يمكنها أن تتحمل بيع
دواء ملــريــض واح ــد أو اثـنــن بالدين،
ّ
تتحمل البيع بالدين
فإنها ال يمكن أن
مل ـئ ــات ال ـص ـيــدل ـيــات ،وبــال ـتــالــي آالف
املرضى.
خـ ـلـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ـق ـ ــاش ب ــالـ ـن ـ ـس ـ ـب ــة إل ـ ــى
امل ـس ـتــورديــن ،كـمــا ال ـص ـيــدل ـيــات ،هي
ع ــدم الـثـقــة بــالـضـمــان وال ـت ـخــوف من
ّ
احتمال أن يتخلف عن الــدفــع .ولذلك
ي ـق ـت ــرح األم ـ ـ ــن ،ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال،
أن ي ـع ـمــد ال ـض ـم ــان إلـ ــى االتـ ـف ــاق مع
املستوردين على دفع سلفة أو ضمان
م ــال ــي ،يـسـمــح لـلـشــركــات بــالـحـصــول
على مستحقاتها ،في حال التأخر عن
ً
الــدفــع .ال يمانع كركي حــا كـهــذا ،إذا
كان ممكنًا قانونًا .يقول إن الصندوق
مــرتــاح مــالـيــا ،وقـ ــادر عـلــى تلبية كل
املطالبات املالية املتوجبة عليه.
هــل يمكن أن يـكــون هــذا االق ـتــراح هو
الحل آلالف املــرضــى الــذيــن ينتظرون
حصولهم على أدويتهم؟ حتى اليوم،
وبـحـســب امل ــوق ــف املـعـلــن م ــن ج ـبــارة،
فــإن مصيره سيكون الـفـشــل .وعليه،
ي ـب ــدو أن ال ـح ــل ل ــن ي ـك ــون سـ ــوى من
ضمن اآلليات املعمول بها حاليًا ،أي
تقديم املريض معاملته إلى الضمان،
ثم انتظار حصوله على ثمن الــدواء.

ذلك يقطع الطريق أمام االستفادة من
األزمة الراهنة للخروج نحو إجراءات
أكـثــر عملية ،تنهي املـعــانــاة اليومية
ل ـل ـم ـض ـمــونــن فـ ــي مـ ــراكـ ــز ال ـض ـم ــان،
وت ـ ــوف ـ ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ال ـ ــوق ـ ــت والـ ـجـ ـه ــد
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدواء ،أسـ ـ ــوة بـمــا
حصل مــع موافقات االستشفاء التي
صـ ــارت ت ـتــم م ــن خ ــال املـسـتـشـفـيــات
مباشرة.
ي ـع ـيــد األم ـ ــن وجـ ـب ــارة ال ـن ـق ــاش إلــى
ّ
يصران على أن الحل
النقطة الصفر.
يـكـمــن ف ــي ال ـض ـم ــان ،أي ع ـبــر إي ـجــاد
آلـيــة تضمن تقديم مــرضــى األم ــراض
امل ـس ـت ـع ـص ـيــة ف ــوات ـي ــره ــم وق ـب ـض ـهــا،
خالل الفترة االستثنائية ،مع اعتماد
أقصى درجات الوقاية.
يقول جبارة إن القصة نشأت نتيجة
خوف موظفي الضمان على أنفسهم
وعلى املضمونني من عدوى كورونا.
وهو إذ يؤكد أن هذا الخوف مشروع،
فإنه يوضح أنه يشمل أيضًا موظفي
 3000ص ـيــدل ـيــة و 3000م ــوظ ــف فــي
ال ـ ـشـ ــركـ ــات «يـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــرون بــأن ـف ـس ـهــم
لتلبية حــاجــات ال ـنــاس» .لــذلــك ،يقول
ّ
نضحي جميعنا ،مع
إن «املطلوب أن
الحرص على أفضل الوسائل املمكنة
ل ـل ــوق ــاي ــة» .ويـ ـس ــأل :ه ــل م ــن الـصـعــب
ّ
يضحون لتسيير
إيجاد  ١٠٠موظف

معامالت مرضى السرطان واألمراض
املستعصية في  ١٠مراكز للضمان؟
بالنتيجة ،يبدو أنــه لن يكون هنالك
ح ــل آخ ـ ــر ،ف ــي ظ ــل خ ـش ـيــة ال ـشــركــات
ّ
وال ـص ـي ــدل ـي ــات م ــن ت ـخ ــلــف ال ـض ـمــان
ع ــن ال ــدف ــع ،وال ـت ــي ال تـنـفــع مـعـهــا كل
الـتـطـمـيـنــات ال ـتــي يـحـصـلــون عليها.
ولــذلــك ،يعلن كركي أنــه فــي حــال عدم
نـ ـج ــاح الـ ـحـ ـل ــول األخ ـ ـ ـ ــرى ،لـ ــن ي ـكــون
ه ـنــالــك ب ــدي ــل ع ــن إع ـ ــادة ف ـتــح بعض
مــراكــز الـضـمــان السـتـقـبــال مـعــامــات
مرضى األمراض املستعصية.
ت ـل ــك أزم ـ ــة قـ ــد ت ـن ـق ـضــي خ ـ ــال أي ـ ــام،
لـكــن أح ـدًا ال يضمن تـجــددهــا مــع كل
م ـنــاس ـبــة .هـ ــذه امل ـ ــرة كـ ــان امل ـصــابــون
بــاألمــراض املستعصية هم الضحية،
وف ــي امل ـ ــرة امل ـق ـب ـلــة ق ــد ي ـك ــون آخ ــرون
ال ـض ـح ـي ــة .تـ ـج ــدد األزم ـ ـ ـ ــات س ـي ـكــون
ح ـت ـم ـي ــا طـ ــاملـ ــا أن ال ـ ـحـ ــق ب ــال ــرع ــاي ــة
الصحية غير مصان ،وطاملا أن الناس
مرتهنون ملؤسسات تبتغي الربح .مع
كل تجربة يتضح أن الــدولــة ال يمكن
أن تبقى مستقيلة مــن واجباتها في
تــأمــن ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة املـتـســاويــة
للجميع .أي أمــر آخــر ،سيعني تكرار
تجربة وضع فئات ضعيفة بني حدي
املـعــانــاة مــن امل ــرض واملـعــانــاة لتأمني
العالج ،وذلك موت يسبق املوت.

ّ
كمامات
«فلسطينية»
في المخيمات

تقوم مجموعة من الناشطين في معمل للخياطة في ّ
مخيم برج البراجنة
ّ
ّ
الفلسطينية في لبنان .المبادرة
بإعداد كمامات لتوزيعها على المخيمات ُ
الكاريكاتور ماهر الحاج ،تنتج نحو  50ألف كمامة يوميًا،
بتمويل من
رسام ّ
ّ
ّ
المخيمات.
الكوفية ،وتوزع مجانًا على سكان
بنقشة
(تصوير هيثم الموسوي)

ّ
طب األسنان «األكثر خطورة»
رضا صوايا
مـ ـ ــن جـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
ال ـت ــي فــرض ـهــا ف ـي ــروس ك ــورون ــا على
الـبـشــر طــريـقــة تــواصـلـهــم م ــع األط ـبــاء
وال ـح ـص ــول ع ـلــى امل ـعــاي ـنــة والــوص ـفــة
ع ـبــر ال ـه ــات ــف .ق ــد ي ـب ــدو األم ـ ــر عــاديــا
فــي بعض ال ـحــاالت ،إال أنــه فــي حــاالت
ً
كألم األسـنــان ،مثال ،قد يعني أن على
املريض أن يتحمل األوجــاع «فــي حال
لــم تـكــن ح ـ ـ ّ
ـادة» ،نــاهـيــك عــن أن بعض
األدوية التي كانت تستخدم للتخفيف
من اآلالم بات استعمالها ممنوعًا نظرًا
ال ــى آث ــاره ــا ال ـس ـل ـبـ ّـيــة ع ـلــى املـصــابــن
بفيروس «كورونا».
وف ـ ـ ــي إحـ ـص ــائـ ـي ــة نـ ـش ــرتـ ـه ــا ج ــري ــدة
«نيويورك تايمز» أخيرًا ،استنادًا إلى
بيانات وزارة العمل األميركية،
قاعدة ّ
فـقــد ُصــنـفــت مهنة طــب األس ـن ــان على
أنـهــا «األكـثــر خـطــورة» لجهة إمكانية
تعرض من يزاولها اللتقاط الفيروس.
إذ إن املسافة بني طبيب األسنان وفم
امل ــري ــض قــري ـبــة ج ـ ـدًا وال ت ـت ـع ـ ّـدى في
بعض األح ـيــان الـعـشــرة سنتيمترات،
مــع مــا يعنيه ذلــك مــن احـتـمــال انتقال
العدوى من اللعاب ورذاذ الهواء واملاء
املستعمل أثناء عملية الحفر.
ف ــي ظ ــل ذل ـ ــك ،ي ـص ـبــح م ـف ـهــومــا م ــدى
االن ـع ـك ــاس ال ـس ـل ـبــي ل ـل ـف ـيــروس عـلــى
أطباء األسنان وطريقة تعاطيهم مع
املــرضــى .لكن ما يصعب إيجاد مبرر
له هو تحذير نقابة أطباء األسنان في
لبنان األطباء من اإلدالء بأي تصريح
إعــامــي ح ــول مـمــارســة املـهـنــة وطــرق
الوقاية قبل أخذ موافقتها ،كما لو أن
الظروف التي نعيشها تحتمل «ترف»
الـبـيــروقــراطـيــة فــي وق ــت تـعـ ّـد فـيــه كل
مـعـلــومــة مـهـمــة وق ــد تـســاعــد املــرضــى

ع ـلــى تـحـســن ط ــرق وقــاي ـت ـهــم وال ـحـ ّـد
م ــن ّ أوج ــاعـ ـه ــم .ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
تـمــنــت الـنـقــابــة عـلــى األط ـب ــاء «حـصــر
الـ ـع ــاج ــات ف ــي الـ ـعـ ـي ــادات ب ــاألع ـم ــال
الـطـبـيــة ال ـطــارئــة وال ـض ــروري ــة فـقــط»،
مــن دون أي تفصيل .فما هــو تعريف
ال ـ ـحـ ــالـ ــة الـ ـطـ ـب ـ ّـي ــة الـ ـ ـط ـ ــارئ ـ ــة؟ وك ـي ــف
ل ـل ـمــريــض أن ي ـع ـلــم إن ك ــان ــت حــالـتــه
طارئة ،وخصوصًا أن أي ألم قد يكون

لم ّ
تفصل نقابة ّأطباء
األسنان في ماهية
«الحاالت الطارئة»

طارئًا بالنسبة إليه؟
ي ـشــرح طـبـيــب أس ـن ــان ل ــ«األخ ـب ــار» أن
ً
«ال ـس ـل ـطــات الـطـبـ ّـيــة الـفــرنـسـيــة ،مـثــا،
عـ ّـرفــت ال ـحــاالت الـطــارئــة بااللتهابات
ّ
ّ
الحادة ،حاالت النزف
الحادة ،األوجاع
ّ
ال ـحــاد وحـ ــاالت الـتـحــطــم الـنــاتـجــة من
حوادث السير أو السقوط على الوجه.
ونصحت املرضى باالتصال بالطبيب
وم ـحــاولــة فـهــم سـبــل ال ـع ــاج هــاتـفـ ّـيــا.
كما سمحت لألطباء بكتابة الوصفات
إل ـك ـت ــرون ـي ــا» .أمـ ــا ف ــي ح ــال ــة اض ـط ــرار
املــريــض ل ــزي ــارة طـبـيــب األس ـن ــان ،فقد
ٌ
ُ
ضـ ـع ــت ل ـه ــذه ال ــزي ــارة ش ـ ــروط ِعـ ـ ّـدة؛
و ِ
أب ـ ــرزه ـ ــا :أن ي ــأت ــي وحـ ـيـ ـدًا أو بــرف ـقــة
شخص بالغ إذا كان قاصرًا ،وأن يتأكد

الطبيب هاتفيًا من أن املريض ال يعاني
ُ
مــن ع ــوارض تشبه ع ــوارض «كــورونــا
هو أو ُأي من أفراد عائلته ،وأن يقتصر
عـ ــدد املـ ـم ــرض ــات أو املـ ـس ــاع ــدات على
واح ـ ــدة ،وت ــرك مـســافــة زم ـنـ ّـيــة لنصف
ســاعــة ب ــن امل ــواع ـي ــد ،وف ـحــص ح ــرارة
املريض فور دخوله ،واختصار العالج
وح ـصــره ب ــال ـض ــروري .أم ــا الـعــاجــات
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ــالـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــل وال ـ ـت ـ ـقـ ــويـ ــم،
فيفترض تأجيلها إال في حال حصول
ضـ ــرر ي ـس ـتــدعــي االت ـ ـصـ ــال بــالـطـبـيــب
يعطي اإلرشادات هاتفيًا ملعالجة
الذي
ّ
العطل مؤقتًا.
ويـ ـش ــدد ال ـط ـب ـيــب ع ـلــى أنـ ــه ف ــي ضــوء
الظروف الراهنة ،على الجميع الحرص
ع ـلــى االس ـت ـم ــرار ف ــي عـمـلـ ّـيــة «صـيــانــة
الـ ـف ــم» ال ـت ـق ـل ـيـ ّ
ـديــة ك ـت ـفــريــش األس ـن ــان
ُ
وتفادي مضغ مأكوالت تعتبر خطرة
قـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـطـ ـي ــم الـ ـ ــزرعـ ـ ــات
والـتـلـبـيـســات وأجـ ـه ــزة ال ـت ـقــويــم .كما
ينصح بمضمضة الفم بسائل الـ H202
أو ال ـ  eau oxygenéeبعد تذويبها مع
قليل من املــاء ألنه يساعد في محاربة
الكورونا.
وفـ ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـ ــاألدوي ـ ــة ،ل ـفــت الــى
إم ـكــان اسـتـعـمــال امل ـض ــادات الـحـيـ ّ
ـويــة
وم ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــات ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــع كـ ــال ـ ـب ـ ـنـ ــادول
ومشتقاته ،وتفادي مضادات االلتهاب
( )anti inflammatoiresكـمـشـتـقــات ال ـ
 ibuprofenوالـ  ،cortisoneبعدما لوحظ
تدهور أحــوال مرضى الكورونا الذين
تـ ـع ــاط ــوا ه ـ ــذه امل ـ ـ ـضـ ـ ــادات ،ع ـل ـمــا ب ــأن
االلـتـهــاب ( )inflammationبـحـ ّـد ذات ــه،
ُيعتبر وسيلة دفــاع يقوم بها الجسم
( ،)infectionما يعني
ملحاربة العدوى ُ ّ
أن ه ـ ــذه األدويـ ـ ـ ــة ت ـخ ــف ــف م ــن مـنــاعــة
الجسم ...وهــذا آخــر ما يريده الجميع
في زمن الوباء.

