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لبنان

لبنان
على الغالف بعد تصنيفه غاز البنج كأحد «الغازات الصناعية» التي ال تستلزم الدعمّ ،
قرر مصرف لبنان عدم دعم
فواتير استيراد كل شحنات ُ
المستلزمات واألدوات الطبية التي جرت قبل أيلول الماضي .هذا اإلجراء الذي يصفه
ُ
المستوردون بـ«االعتباطي» ،والمنسجم مع سلوك المصرف حيال قطاعات أساسية عدة ،دفع بشركة soal
المختصة باستيراد األوكسيجين وغاز البنج الى التهديد باالمتناع عن تسليم بعض هذه المنتجات الحيوية إلى
المستشفيات إذا لم يعالج مصرف لبنان األمر اليوم

تقرير

الخوف من اإلصابة انعكس خوفًا من المصابين

مصرف لبنان يقطع األوكسيجين ...والبنج
هديل فرفور
ُعـ ـم ــر ال ـك ـب ــاش ُ ب ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ُ
وم ـس ـتــوردي املـسـتـلــزمــات واألدوات
ُ
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة م ـ ــن ع ـ ـمـ ــر انـ ـ ـ ـ ــدالع األزم ـ ـ ــة
ال ـن ـق ــدي ــة .ق ـب ــل ن ـح ــو س ـب ـعــة أش ـه ــر،
وتزامنًا مع احتجاز أمــوال املودعني
في املـصــارف ،امتنعت هــذه األخيرة
ع ـ ـ ــن فـ ـ ـت ـ ــح اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادات ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر
ل ـل ـ ُـم ـس ـت ــوردي ــن .ط ـ ــوال ت ـلــك ال ـف ـتــرة،
ص ــدرت تعاميم وقـ ــرارات عــن حاكم
مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة ،بعد
ك ـث ـيــر م ــن األخـ ـ ــذ وال ـ ـ ــرد ب ــن وزارة

 6إصابات جديدة بـ«كورونا»
ست إصابات بفيروس كورونا ُسجلت
أمــس من أصــل  1461فحصًا (خمسة
ُمقيمني ووافــد واح ــد) ،ليرتفع إجمالي
ُاإلصـ ـ ــابـ ـ ــات إلـ ـ ــى  1495إص ـ ــاب ـ ــة .فــي
املـقــابــل ،ارتـفــع عــدد حــاالت الشفاء إلى
 ،944فيما بقي عدد ُالوفيات ثابتًا عند
 ،32مــا يجعل عــدد املـصــابــن الفعليني
 .519ووفق األرقــام الصادرة عن غرفة
العمليات الوطنية إلدارة ال ـكــوارث ،فـ ّ
ـإن
ُ
 490شـخـصــا مــن امل ـصــابــن الفعليني
ي ـخ ـض ـعــون ل ـل ـع ــزل ُاملـ ـن ــزل ــي ،وإن 29
ُمصابًا ُيقيمون في املستشفيات؛ ستة
منهم في حالة حرجة.

ُ
ا ُل ـ ـص ـ ـحـ ــة وامل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــورديـ ـ ــن وق ـ ـطـ ــاع
املستشفيات من جهة ،واملصارف من
تضمنت صيغًا مختلفة
جهة أخرىُ ،
لدعم استيراد املستلزمات واألدوات
ال ـط ـب ـي ــة ع ـل ــى غـ ـ ــرار دع ـ ــم اس ـت ـي ــراد
املـ ـ ــواد األس ــاس ـي ــة ك ــال ــدواء والـقـمــح
واملحروقات.
ُ
آخـ ــر ال ـص ـي ــغ «املـ ـكـ ـت ــوب ــة» ،وامل ـت ـف ــق
ّ
ع ـل ـي ـهــا ،ك ــان ــت ت ـق ـضــي بـ ــأن ُي ـغــطــي
مصرف لبنان  %85من قيمة الفواتير
سعر الصرف الرسمي،
على أســاس ُ
امل ـس ـتــوردون الـ ـ %15
على أن يــؤمــن ُ
مــن الـ ـ ــدوالرات املـتـبـقـيــة مــن الـســوق.
إال أن ه ــذه الـصـيـغــة ل ــم ت ـس ـ ِـر يــومــا
ُباالنتظام وبالوضوح الذي ُوعد به
املستوردون الذين كانوا ،وال يزالون،
ّ
يــتـهـمــون امل ـص ــارف باالستنسابية
والتحايل لعدم تنفيذ التعميم.
أم ـ ـ ـ ــس ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت شـ ــركـ ــة  soalال ـت ــي
ت ـس ـت ــورد األوك ـس ـي ـج ـ ّـن وعـ ـ ــددًا من
الغازات الطبية بالتوقف عن توريد
ُأي من هذه املنتجات في حال امتناع
املستشفيات وغيرها عن الدفع نقدًا
ب ــال ــدوالر عـنــد التسليم ،و«ف ــي حــال
عدم التجاوب حتى يوم غد الجمعة
(اليوم) من قبل مصرف لبنان» ،وفق
ك ـت ــاب أرس ـل ـتــه ال ـشــركــة ُإل ــى ك ــل من
وزارة الصحة ونقابة ُاملستشفيات
ونـ ـق ــاب ــة م ـ ـس ـ ـتـ ــوردي امل ـس ـت ـل ــزم ــات
الطبية .ومــع استحالة تطبيق هذا
الـشــرط فــي ظــل أزم ــة سعر الـصــرف،
بمثابة إعــان
يـغــدو تهديد الشركة ُ
ُعن انقطاع مرتقب لتلك املستلزمات.
امل ــدي ــر ال ـت ـج ــاري لـ ـ  ،soalف ــي لـبـنــان
جورج كوفدارالي أوضح في اتصال
مــع «األخ ـبــار» أن الشركة لــن تمتنع
عـ ــن ت ـس ـل ـيــم األوكـ ـسـ ـيـ ـج ــن« ،ألن ـن ــا
نـقــوم بتصنيعه ،إال أنـنــا سنضطر
إلــى االمـتـنــاع عــن تسليم غــاز البنج
الـ ـ ــذي ال ي ـق ــل أه ـم ـي ــة ب ـس ـبــب رف ــض
م ـص ــرف ل ـب ـنــان االع ـ ـتـ ــراف ب ــه كـغــاز
ً
طبي واعتباره غازًا صناعيًا ،فضال
عن جملة من التصرفات االعتباطية
التي يقوم يها املصرف»ّ .
وكــان كتاب الشركة قد فند املشاكل
التي تشوب آلية التعاطي فــي ملف

ُ
امل ـس ـت ـل ــزم ــات والـ ـ ـغ ـ ــازات ع ـبــر ثــاث
ن ـقــاط ،أوالهـ ــا ُ«ال ــرف ــض االعـتـبــاطــي
مللفات عائدة ملستلزمات استعملت
في فترة كورونا» ،و«التأخير الكبير
ـات عـ ـل ــى الـ ـتـ ـح ــوي ــات
ف ـ ــي امل ـ ــوافـ ـ ـق ـ ـ ُ
التابعة لبقية املستلزمات ،ما يعيق
االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد وال ـ ــدف ـ ــع لـ ـلـ ـم ــوردي ــن»،
ً
ف ـضــا ع ــن «رف ــض ك ــل امل ـل ـفــات الـتــي
يعود تاريخ استيرادها إلى ما قبل
أيـلــول  ،2019مــع العلم بأننا ُوعدنا
بتحريرها سابقًا».
ُ
رئيسة نقابة ُمستوردي املستلزمات

ّ
قرر مصرف لبنان
عدم دعم استيراد
البنج بعد ّتصنيفه
«غازًا صناعيًا»!

واألدوات ال ـط ـب ـي ــة س ـل ـمــى عــاصــي
أك ــدت ل ــ«األخ ـب ــار» أن ق ــرار مـصــرف
ُلبنان بالتراجع عــن تغطية فواتير
املـسـتـلــزمــات واألدوات الطبية التي
ت ــم اس ـت ـ ُيــرادهــا ق ـبــل أي ـل ــول املــاضــي
«ي ّ
ُ
خسائر ،إذ إنهم
كبد املستوردين
ُ
ّ
سلموا بضاعتهم إلــى املستشفيات
على أساس السعر املدعوم ،في حني
أن سـعــر ال ـصــرف حــالـيـ ُـا فــي تــدهــور
ُمـسـتـمــر ،ول ــن تـتـمـكــن املـسـتـشـفـيــات
والـ ـجـ ـه ــات مـ ــن ت ـس ــدي ــد ف ــوات ـي ــره ــا
على أساس السعر الراهن»ّ .
ونبهت

ُ
ع ــاص ــي إلـ ــى أن واق ـ ــع امل ـس ـت ـلــزمــات
الـطـبـيــة «إلـ ـ ُـى مــزيــد م ــن ال ـخ ـطــر في
ستشفيات والدولة عن
ظل امتناع امل
ُ
تـســديــد ال ـ ُفــوات ـيــر املـسـتـحـقــة عليها
ملـصـلـحــة امل ـس ـتــورديــن وال ـت ــي ُي ـقـ ّـدر
مجموعها بنحو  350مليون دوالر».
وعلمت «األخ ـبــار» أن وزيــر الصحة
حمد حسن سيلتقي الـيــوم ممثلني
ّ
للتوصل إلى
عن الشركة في محاولة
مخرج لألزمة والحؤول دون انقطاع
الـ ـس ــوق م ــن ال ـ ـغـ ــازات ال ـط ـب ـيــة وم ــن
ضمنها البنج.

ّ
ّ
أزمات «مستشفى الحريري» مستمرة :عالمات استفهام حول التبرعـات والهبات

هديل فرفور
ح ـتــى اآلن ،ال رق ــم نـهــائـيــا وواض ـحــا
حـ ــول م ـج ـم ــوع ال ـت ـب ــرع ــات وال ـه ـب ــات
الـ ـ ـت ـ ــي «أغـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــت» ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى
رف ـيــق ال ـح ــري ــري ال ـح ـكــومــي ف ــي زمــن
«كورونا» .وفق معلومات «األخبار»،
ّ
تسلمت إدارة املستشفى ،حتى اآلن،
نحو خمسة مليارات ليرة فقطُ .وهو
رقــم أقــل بكثير مــن املبالغ التي أعلن
أن ـهــا سـتـخـصــص لـلـ ُـمـسـتـشـفــى ال ــذي
يرزح تحت عجز مزمن ،ودين متراكم
ي ـفــوق ال ـ ـ  100مـلـيــار ل ـي ــرة .فـفــي آذار
ّ
املاضي ،نظمت قناة  mtvحملة لجمع
ال ـت ـبــرعــات م ــن أج ــل دع ــم املــؤس ـســات
املعنية بمواجهة انتشار «كــورونــا»،
وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـه ــا «رف ـ ـيـ ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري».
يــومـهــا أخـ ــذت «ال ـح ـمـ ّـيــة» سياسيني

«االختبار األهم» :الوصمة قبل الـ !pcr
راجانا حمية
«الــوص ـمــة» .تـحـمــل ه ــذه الـكـلـمــة أبـعــادًا
كثيرة ،في مقدمها البعد النفسي .ويمكن
ـف مــا،
أن تـ ــؤدي ،فــي لـحـظــةٍ مــا أو مــوقـ ٍ
إلــى حافة اليأس .وثمة وصمات كثيرة
تــرافــق ال ـنــاس فــي كــل نــواحــي حياتهم،
لـكــن األبـ ــرز هــي تـلــك ال ـتــي تــرافـقـهــم في
املرض .واألمثلة كثيرة ،من السمنة إلى
اإليـ ــدز ...وال ـيــوم «ك ــورون ــا» .ففي اآلونــة
األخيرة ،مع انتشار الفيروس ،بات في
اإلمكان اختصار الوصمة بذلك الخوف
امل ــزدوج :خــوف من اإلصــابــة بالفيروس
ان ـع ـكــس خ ــوف ــا م ــن املـ ـص ــاب بـ ــه .غــالـبــا
مــا ي ــداري ال ـنــاس ذل ــك ال ـخــوف بــاملــزاح،
َ
وليست عبارة «مك ْو ِرن» التي يواجه بها
بعضهم بـعـضــا س ــوى دل ـيــل عـلــى ذلــك.
وألن فـيــروس «كــورون ــا» لــم يعد ّ
مجرد
مرض عضوي ،بل «جرجر» خلفه تبعات
نفسية ،كانت الحملة الوطنية للتصدي
للوصمة املتعلقة بفيروس «كــورونــا»،
تـحــت ش ـعــار «االخ ـت ـبــار األه ـ ــم» ،والـتــي
تطلقها وزارة الصحة الـيــوم ،من خالل
ال ـبــرنــامــج الــوط ـنــي لـلـصـحــة الـنـفـسـيــة،
بالشراكة مع منظمة «أبعاد» وبرنامج
األمم املتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة
العاملية.
«االختبار األهم» ليس نتيجة الفحص
املـخـبــري ال ـتــي يـنـتـظــرهــا املـشـتـبــه في
إصــاب ـت ـهــم ب ــال ـف ـي ــروس ،ب ــل «اخ ـت ـبــار
مدى وقوف بعضنا إلى جانب بعض
في هذه املحنة» ،يقول رئيس البرنامج
ال ــوط ـن ــي لـلـصـحــة الـنـفـسـيــة الــدك ـتــور
ربـيــع شـ ّـمــاعــي ،إذ إن الــوصـمــة أخطر
من املرض ،بحسب ّ
شماعي .وفي حالة
املـصــابــن بـفـيــروس «ك ــورون ــا» ،كانت
سببًا في «الفشل النفسي» لكثير من

املصابني ،وهو ما تشير اليه بوضوح
الزيادة الكبيرة في اآلونة األخيرة في
عدد االتصاالت على «الخط الساخن»
للبرنامج الوطني .وهذه الزيادة تعني
أن عــاج «كــورونــا» ليس دوائـيــا فقط،
بــل نـفـسـ ّـي أي ـضــا .ولـئــن ك ــان ّ
القيمون
ع ـلــى ال ـب ــرن ــام ــج ال ي ـم ـل ـكــون إلـ ــى اآلن
ّ
أدل ــة بــاألرقــام على مــا آلــت إليه صحة
امل ـصــابــن الـنـفـسـيــة ،لـكــن األك ـي ــد أنـهــا
زادت ك ـث ـي ـرًا ع ــن ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة،
خصوصًا أن هؤالء ال يعانون فقط من
إصابتهم بفيروس كــورونــا ،بل أيضًا
م ــن «ظـ ـ ــروف غ ـيــر م ـس ـت ـقــرة (ال ــوض ــع
االقـتـصــادي االجـتـمــاعــي واالنـهـيــارات
امل ـت ــاح ـق ــة) ت ـج ـع ـل ـهــم أكـ ـث ــر ه ـشــاشــة
للتأثر بتلك الوصمة».
باألدلة العادية (دراسة تعود إلى العام
خال من الفيروس،
 ،)2008وفي مجتمع ٍ
ي ـنــاهــز ع ــدد ال ـس ـكــان ال ــذي ــن اخ ـت ـبــروا
على األقل سمة واحــدة من االضطراب
الـنـفـســي  ،%25,5فـيـمــا  %10.5عــانــوا
م ــن اضـ ـط ــراب نـفـســي واح ـ ــد ،ويـنــاهــز
ع ــدد م ــن ع ــان ــوا م ــن اضـ ـط ــراب نفسي
شديد  .%4,6وقد وصل ّ %4,3إلى حد
التفكير فــي االن ـت ـحــار ،فـيـمــا نــفــذ %2
ً
فعال محاولة انتحار .األرقام ال تكذب.
والصحة النفسية أصعب من الصحة
أحيان كثيرة ،خصوصًا إذا
العادية في
ٍ
ارتبطت بوصمة .من هنا دور الحملة
التي تأتي مــن ضمن الخطة الوطنية
ل ــاسـ ـتـ ـج ــاب ــة عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـص ـح ــة
ً
الـنـفـسـيــة لـكــوفـيــد ـ  ،19وت ـه ــدف أوال
الــى «دفــع» الوصمة و«تعزيز الصحة
النفسية والتخفيف من الضغوط ذات
الصلة بفيروس كــورونــا ،بما في ذلك
ال ــوص ـم ــة وال ـت ـم ـي ـيــز ض ــد األش ـخ ــاص
املـتـضــرريــن ،كما الـعــامـلــون فــي مجال

الصحة النفسية» ،و«تقديم الدعم في
مجال الصحة النفسية لألشخاص في
الحجر الصحي في املستشفى أو في
املنزل وأسرهم ،ودعم الصحة النفسية
ل ـل ـعــام ـلــن ال ـص ـح ـيــن وال ـع ــام ـل ــن في
الصفوف األمامية» ،وأخـيـرًا «ضمانة
اس ـت ـمــراريــة رع ــاي ــة ال ـص ـحــة النفسية

واحد فقط من كل
عشرة أشخاص قادر
على الوصول إلى
الخدمات النفسية

لألشخاص الذين يستخدمون خدمات
ال ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة» .وتـ ـتـ ـن ــوع أوجـ ــه
املتابعة في إطــار الحملة ،إذ سيعقب
اإلطــاق تخصيص مقدمات النشرات
اإلخ ـبــاريــة ل ــ«االخ ـت ـبــار األه ـ ــم» .كذلك
سـتـكــون ه ـنــاك «ب ــوس ـت ــرات» تــوعــويــة
ستوزع بالتوازي ،إضافة إلى أنشطة
منها ما هو مخصص لعرض «قصص
تضامن وتعاون حدثت على األراضي
اللبنانية» ،إضــافــة إلــى «مـقــابــات مع
اختصاصيني ستتطرق إلــى خطورة
ال ـ ــوصـ ـ ـم ـ ــة ع ـ ـلـ ــى األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص» وفـ ــق
شماعي .أما املتابعة األهم فستكون مع
األشخاص أنفسهم لناحية وصولهم
إلى الخدمات ،إذ تشير األرقــام إلى أن
 1مــن  10هــو مــن يـصــل إل ــى الـخــدمــات
النفسية فقط .وهذا التحدي األصعب،
خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل زي ـ ـ ــادة ال ـض ـغــوط
م ــع ف ـي ــروس ك ــورون ــا واألزم ـ ـ ــات الـتــي
تشهدها البالد .من هنا ،عملت وزارة
الصحة ،بالتعاون مع شركائها ،على
«تسهيل» وصول هؤالء إلى الخدمات
ع ـبــر إتــاح ـت ـهــا م ــن خـ ــال الـجـمـعـيــات
وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة .ول ـه ــذه
وضعت أيضًا «الخط الوطني
الغاية،
ّ
الساخن» لتلقي االتصاالت .وبحسب
ّ
شماعي ،فقد زادت نسبة «الطلب على
الخدمات النفسية ،خصوصًا في ظل
هــذا الــواقــع» .ولهذا السبب« ،توجهنا
إل ــى رئــاســة الـحـكــومــة بــرســالــة طلبنا
بموجبها جعل هذا االتصال مجانيًا،
إلتــاحــة الـفــرصــة أم ــام آخــريــن ال قــدرة
لـهــم عـلـ َّـى الـقـيــام ب ــه ،إال أنـنــا إل ــى اآلن
ل ــم ن ـت ـلــق ج ــواب ــا» .وإلـ ــى ح ــن يصبح
االتصال متاحًا للجميع ،يمكن عندها
تـقــديــر حــاجــات ال ـنــاس النفسية التي
ستزيد ال محالة.

(هيثم الموسوي)

قضية

كـثـرًا اتـصـلــوا وتــواصـلــوا مــع الحملة
ّ
التبرع للمستشفى الذي كان
وأعلنوا
ي ـص ــارع ال ــوب ــاء وحـ ـيـ ـدًا ،م ــن بـيـنـهــم،
ً
مـثــا ،الـنــائــب الـســابــق ولـيــد جنبالط
ّ
الذي تبرع بـ  500ألف دوالر.
«األخ ـبــار»
مـصــادر فــي الـقـنــاة أبلغت ُ
أن إجـ ـم ــال ــي املـ ـبـ ـل ــغ الـ ـ ـ ــذي خ ـص ــص
للمستشفى ،ضمن الحملة ،وصل الى
نحو خمسة مـلـيــارات لـيــرة (ملياران
و 821مـ ـلـ ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة ل ـل ـم ـس ـت ـش ـفــى،
و 74مليونًا و 650أل ــف لـيــرة إضــافــة
الـ ــى  2000دوالر ق ـي ـ ُمــة ال ـت ـحــويــات
ُملصلحة املوظفني ،وأودع في حساب
املستشفى مليار و 781مليون ليرة،
و 393أل ــف دوالر ،فـيـمــا بـلـ ُغــت قيمة
الشيكات التي ُح ّولت باسم املستشفى
نحو  291مليون ليرة).
إلى ذلك ،أعلنت الهيئة العليا لإلغاثة
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أنها ستدفع مليارًا و 50مليون ليرة،
ً
فضال عن شيك مصرفي بقيمة ستة
ّ
ماليني دوالر تسلمه رئيس الحكومة
حـســان دي ــاب تـبــرعــا للمستشفى من
رئيس جمعية املصارف سليم صفير.
ونـقــل مــوقــع «امل ــدن» اإللـكـتــرونــي ،في
 25آذار امل ــاض ــي ،ع ــن «مـ ـص ــادر» في
املستشفى أن مـجـمــوع الـهـبــات التي
تبلغت بها وزارة الصحة وصل آنذاك
الى نحو  14مليار ليرة.
ُغير أن املعطيات املتوافرة تفيد بأن
ّ
املـسـتـشـفــى ل ــم يـتـســلــم س ــوى خمسة
مـلـيــارات لـيــرة فـقــط ،مـصــدرهــا حملة
ال ـ ـ ـ  .mtvمـ ـص ــدر إداري فـ ــي «رف ـي ــق
الـ ـح ــري ــري» أوضـ ـ ــح ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
ال ـت ـب ــرع ــات جـ ـ ــاءت م ــن جـ ـه ــات ع ــدة،
«وي ـج ــري الـعـمــل حــالـيــا عـلــى تبويب
التبرعات النقدية والعينية بحسب

خمسة مليارات ليرة
فقط وصلت إلى
المستشفى الرازح تحت
 100مليار من الديون

ال ـج ـه ــة املـ ـتـ ـب ــرع ــة ،وس ـي ـت ــم اإلعـ ـ ــان
رسـمـيــا عـنـهــا وع ــن مـجـمــوع األم ــوال
وج ـ ــداول إنـفــاقـهــا األس ـب ــوع املـقـبــل».
ولفتت إلــى أن هــذه التبرعات «كانت
مهمة للعمل على تأمني تكاليف أزمة

كورونا ودفع جزء من رواتب املوظفني
العاملني ،وخصوصًا أن املستشفى لم
َ
يـتـقــاض كــامــل مستحقاته مــن وزارة
الصحة عن  ،2019كما لم يتقاض أيًاّ
من املستحقات هذا العام» .إال أن هذا
يتناقض مــع ُتأكيدات لجنة موظفي
ُ
ومستخدمي املستشفى الـتــي نفذت
اعتصامًا قبل يومني ،مطالبة بكشف
م ـص ـيــر األم ـ ـ ــوال ال ـت ــي خ ـصــص جــزء
م ـن ـهــا لـلـمــوظـفــن «ال ــذي ــن ل ـ ُـم ي ـنــالــوا
شيئًا منها» ،الفتني إلى أن املستشفى
ُ«يتجه إلــى االنهيار مــع نفاد أكثرية
املـسـتـلــزمــات واملـ ــواد الـطـبـيــة» .عضو
اللجنة سامر نزال لفت في اتصال مع
«األخبار» ُإلى وجود نقص فادح في
املعدات واملستلزمات ،وقال إن األموال
التي تبرعت بها جمعية املصارف «لم
تصل بعد» .وفيما أوضحت مصادر

الستة التي
وزارة الصحة أن املاليني ُ
تـ ـب ــرع ــت بـ ـه ــا ال ـ ّج ـم ـع ـي ــة خ ـص ـص ــت
ّ
ـراء أج ـهــزة تـنــفــس ،أك ــدت مـصــادر
ل ـشـ ُ
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى أن إدارت ـ ـ ـ ــه سـتـعـلــن
ع ــن م ـج ـمــوع األم ـ ـ ــوال ال ـت ــي حصلت
إنفاقها وفـقــا لـجــداول
عليها وأوج ــه
ُ
تفصيلية األسبوع املقبل.
إال أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـم ـ ـعـ ــزل عـ ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر هـ ــذه
ّ
ال ـت ـب ــرع ــات والـ ـهـ ـب ــات ،فـ ـ ــإن الـخـشـيــة
األس ــاس ـي ــة تـكـمــن ف ــي أن املـسـتـشـفــى
ّ
منسيًا ،وح ــارب «كــورونــا»
الــذي كــان
ألش ـه ــر وحـ ـيـ ـدًا ،ال يـ ــزال يـ ــرزح تحت
وط ــأة األزمـ ــات ال ـتــي عــانــاهــا مـنــذ ما
قبل «زمــن الفيروس» ،وأن أحـدًا ربما
لم يدرك ضرورة االستثمار في األزمة
مــن أج ــل الـنـهــوض بــه م ـج ــددًا ،وعــدم
العودة إلى سلوك اإلهمال املمنهج له
بعد انقضاء زمن «كورونا».

تقرير

ّ
التدخين يزيد مرة ونصف مرة مضاعفات «كورونا»

لمنع السماح بعودة «األراكيل» في المطاعم
إيلده الغصين
ّ
بـعـكــس دراسـ ـ ــات زع ـمــت أن املــدخـنــن
أقل عرضة لإلصابة بفيروس كورونا،
فــإن «الـتــدخــن يــزيــد مــن خطر حــدوث
م ـ ـضـ ــاع ـ ـفـ ــات ش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ب ـ ـ ــن م ــرض ــى
كــوفـيــد 19-ب ـ  1.4إلــى  1.45م ــرة ،ومن
احـ ـتـ ـم ــاالت ت ـق ــدم حـ ـ ــاالت املـ ـ ــرض بــن
املدخنني بحوالى  1.73إلــى  2.25مرة
أكثر من غير املدخنني» ،كما أن «لدى
املدخنني املصابني خطرًا أعلى بنحو
 2.4مــرة للحاجة إلــى أجـهــزة التنفس
ّ
والـعـنــايــة امل ــرك ــزة أو ال ــوف ــاة .ولــوحــظ
ازيـ ـ ـ ــاد ن ـس ـب ــة الـ ــوف ـ ـيـ ــات بـ ــن مــرضــى
كــوف ـيــد 19-املــدخـنــن بـحــوالــى %38.5
مقارنة بغير املدخنني» ...هي خالصات
ّ
دراسات مستقلة استندت إليها جهات
ع ـ ّـدة ف ــي ك ـتــاب م ـف ـتــوح ،تـ ّ
ـوج ـهــت فيه
ّ
إلى الحكومة والــوزارات املعنية أمس،
للمطالبة بـ«االستمرار في تطبيق قرار
منع النرجيلة في األماكن العامة».
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب املـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوح ،ي ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ــوقـ ــت
لالستفادة من انعكاس التعبئة العامة
على منع التدخني في األماكن العامة،
ول ـل ـض ـغ ــط ل ـت ـن ـف ـيــذ أح ـ ـكـ ــام ال ـق ــان ــون
 174الـ ـخ ــاص ب ـم ـنــع الـ ـت ــدخ ــن .وه ــو
ج ــاء غ ــداة ق ــرار وزي ــر الـسـيــاحــة رمــزي
م ـشــرف ـيــة بـ ـ ــ«إع ـ ــادة ال ـس ـم ــاح بـتـقــديــم
األراكيل في املطاعم واملقاهي واملسابح
ّ
واملــؤس ـســات الـسـيــاحـيــة ك ــاف ــة» .وذك ــر

بـ ـ ــأن «دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـس ـت ـق ـل ــة أثـ ـبـ ـت ــت أن
الـتــدخــن عـلــى أن ــواع ــه يــزيــد مــن خطر
اإلصــابــة بـفـيــروس ك ــورون ــا ،مــن خــال
تـ ـك ــرار ح ــرك ــات االت ـ ـصـ ــال ب ــن ال ــوج ــه
والـ ـي ــدي ــن ،ومـ ـش ــارك ــة م ـخ ـت ـلــف أجـ ــزاء
الـنــرجـيـلــة (ح ـجــرة امل ـي ــاه ،والـنــربـيــش،
وال ـق ـط ـعــة الـبــاسـتـيـكـيــة ال ـتــي تــوضــع
في الفم (املبسم) ،وضرب مبدأ التباعد
االج ـت ـمــاعــي ،وت ــدن ــي امل ـنــاعــة ،وزي ــادة
االسـتـعــداد لـعــدوى الـجـهــاز التنفسي.
ّ
كما أن النرجيلة بطبيعتها تعزز بقاء
الكائنات الجرثومية الحية فيها ،مهما
تشددت أساليب تنظيفها».

وفـ ــي م ـع ــرض ن ـفــي م ــزاع ــم تــأث ـيــر منع
ال ـت ــدخ ــن ع ـلــى االق ـت ـص ــاد وال ـس ـيــاحــة،
ل ـف ــت ال ـك ـت ــاب ال ـ ــى «أن عـ ــائـ ــدات ق ـطــاع
السياحة والضيافة ازدادت بنسبة %3
خ ــال الـتـطـبـيــق ال ـكــامــل لـلـقــانــون ،174
بني أيلول وكانون األول عام  ،2012وفق
دراسـ ـ ــة مـحـلـيــة اس ـت ـن ــدت إلـ ــى ب ـيــانــات
وزارة املــالـيــة» ،فــي حــن «تـبـ ّـن أن %83
م ــن ال ـس ـيــاح ف ــي ل ـب ـنــان ي ــؤي ــدون حظر
التدخني في األماكن العامة».
ّ
منسقة «الحملة  174لتطبيق قانون منع
التدخني» رانيا بارود ،أشارت في اتصال
مــع «األخ ـب ــار» الــى أن «منظمة الصحة
(مروان طحطح)

العاملية دعــت ال ــدول إلــى االسـتـفــادة من
الـتـعـبـئــة خ ــال أزم ــة ك ــورون ــا لـلـحــد من
ال ـت ــدخ ــن ،ف ــي ح ــن أن إعـ ـ ــادة ال ـس ـمــاح
بـتـقــديــم األرك ـي ـل ــة ف ــي امل ـطــاعــم يـتـنــافــى
الصحية .إذ إن ّ
ّ
حجة تبديل
واملعايير
النربيش وسواها غير خاضعة للرقابة،
في حني أن املدخن ينشر ـ ـ مثل من يقوم
بالسعال ـ ـ الفيروس».
ال ـك ـتــاب ل ـفــت ال ــى أن ل ـب ـنــان الـ ــذي يـعـ ّـد
«من أعلى الــدول عامليًا بنسبة التدخني
ونسب تدخني النرجيلة بني فئة الشباب
اللبناني»ّ ،
صدق على االتفاقية اإلطارية
ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة
التبغ ( )FCTCعام  ،2005و«هي معاهدة
ً
وبناء عليها ،أصدر
دولية ملزمة قانونًا،
لبنان الـقــانــون  174للحد مــن التدخني
وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات
التبغ عام  ،2011وأي تعديل للقرارات أو
القوانني بما يسمح بالنرجيلة هو غير
دستوري».
قانوني وغير
ّ
ي ــذك ــر أن ال ـك ـت ــاب وقـ ـع ــت ع ـل ـيــه جـهــات
ن ـقــابـ ّـيــة عـ ـ ـ ّـدة ،بـيـنـهــا ن ـق ــاب ــات األط ـب ــاء
وامل ـم ــرض ــن وامل ـم ــرض ــات وامل ـه ـنــدســن
واملحامني في بيروت ،وجامعات خاصة
م ـن ـه ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــديـ ــس ي ــوس ــف
واألنـ ـط ــونـ ـي ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
ومركز ترشيد السياسات في الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـح ـم ـلــة 174
ومركز منظمة الصحة العاملية للمعارف
حول تدخني النرجيلة وسواها.

