4

السبت  16كانون الثاني  2021العدد 4247

السبت  16كانون الثاني  2021العدد 4247

لبنان

لبنان

5

على الغالف

عون وقع مرسوم التمويل واتصاالت لتلقيح سريع للجيش

ّ
الحريري يؤمن مليون لقاح مـن الصين
ان ـ ـ ــه ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ـ ــم ت ــوفـ ـي ــر لـ ـق ــاح ــات
للعسكريني والـعــامـلــن فــي االج ـهــزة
االمنية فان عشرين في املئة من الفئة
امل ـس ـت ـهــدفــة ت ـك ــون ق ــد ح ـص ـلــت عـلــى
الـلـقــاح ،مــا يسهل مهمة تــوزيــع بقية
اللقاحات على املدنيني.
ومـ ـ ــع ف ـت ــح الـ ـط ــري ــق أم ـ ـ ــام اس ـت ـي ــراد
اللقاحات بعد إقــرار املجلس النيابي
أمـ ـ ــس قـ ــانـ ــون «ت ـن ـظ ـي ــم االسـ ـتـ ـخ ــدام

الخشية من ّردة فعل
ّ
عكسية على اإلقفال
ألن قليلين قادرون
على «ضغط» أنفسهم

(مروان
بو حيدر)

فيما كانت حكومة تصريف األعمال
تـتـخـ ّـبــط نـتـيـجــة أل ــف س ـبــب وس ـبــب،
وال ـ ـ ـبـ ـ ــاد تـ ـض ــج بـ ـسـ ـج ــال س ـي ــاس ــي
عقيم ،تصرف سعد الحريري بدرجة
عالية من املسؤولية الوطنية ،وبادر
الـ ــى اج ـ ـ ــراء ات ـ ـصـ ــاالت ،داخـ ـ ــل لـبـنــان
وخــارجــه ،ليصل فــي زيــارتــه الحالية
ل ــدول ــة االم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة امل ـت ـح ــدة،
الــى نيل موافقة اولية تسمح للبنان

بــالـحـصــول عـلــى نـحــو مـلـيــون جرعة
مــن الـلـقــاح الـصـيـنــي ،خ ــال اســابـيــع،
مجانًا ،وفي سياق البرنامج الوطني
للقاح.
سيسجل للحريري انه لم يقف مكتوف
االي ـ ــدي ،وه ــو ك ــان قــد كـلــف مـســاعــده
الدكتور غطاس خوري بمهمة في هذا
االطار .ويفترض ان تكون االتصاالت
ال ـس ـيــاس ـيــة ق ــد اث ـم ــرت ت ـفــاه ـمــا على

االلـ ـي ــات ال ـت ــي ت ـم ـنــع اس ـت ـخ ــدام هــذه
املبادرة في اي سياق سياسي داخلي،
خصوصا ان الحريري ابلغ من يهمه
االمــر انه يريد انجاز االمــر عن طريق
مؤسسات الدولة ووفق برامجها.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،عـ ـق ــدت ام ــس
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مـ ــع ال ـس ـف ـي ــر ال ـص ـي ـنــي
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ل ـ ــاط ـ ــاع عـ ـل ــى ش ـ ــروط
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مــن

اللقاح الصيني الى جانب اللقاحات
االخرى .وأوضح الصينيون ان هناك
آليات عمل معتمدة من قبل الحكومة
الصينية لكيفية حـصــول ال ــدول من
اللقاح ،وان االولوية هي للحكومات
الـتــي تعاونت مــع الـصــن فــي مرحلة
التجارب.
وفيما نفت مـصــادر معنية مــا اشيع
ع ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ان ت ـ ـقـ ــدم بـ ـك ــن ه ـبــة

م ــن ال ـل ـق ــاح ــات الـ ــى ال ـج ـيــش لجميع
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ،أوضـ ـ ـح ـ ــت ان وزي ـ ــرة
ال ــدف ــاع زي ـن ــة ع ـكــر س ـت ـبــدأ ات ـص ــاالت
مــع نظرائها فــي دول عربية وغربية
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ك ـم ـي ــة مــن
اللقاحات للبنانيني ،مــع العمل على
فرضية تسمح بحصول العسكريني
على هبة خــاصــة .وفــي هــذا السياق،
قــال مـصــدر معني فــي وزارة الصحة

ّ
فقراء األحياء المهمشة :التحايل على اإلقفال للبقاء
رحيل دندش
أرخــت أيــام اإلقـفــال بثقلها على آالف
العائالت التي تعتمد فــي معيشتها
عـلــى مــا تـجـنـيــه فــي يــوم ـهــا .أول من
أمــس ،دخلت البالد عزلة كاملة ،ولم
ي ـعــد هـ ــؤالء ق ــادري ــن ع ـلــى االل ـت ـحــاق
ب ـع ـم ـل ـهــم الـ ـي ــوم ــي .سـ ـ ـ ّـدت «م ـن ــاف ــذ»
معيشتهم وباتوا عاطلني من العمل...
وربما مع الوقت عن األكل والشرب.
ع ـ ـمـ ــال بـ ـ ـن ـ ــاء .حـ ـ ــاقـ ـ ــون .خـ ـي ــاط ــون.
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرون م ـ ـمـ ــن وجـ ـ ـ ــدوا
أنفسهم في تلك اللحظة الحرجة التي
ـول وال ق ــوة.
تـعـيـشـهــا ال ـب ــاد ب ــا حـ ـ ٍ
بعضهم استدرك الواقع مسبقًا ،فخبأ
ب ـع ــض «الـ ـ ـق ـ ــروش ال ـب ـي ـض ــاء» ل ـهــذه
األي ــام ال ـســوداء ،فيما اآلخ ــرون ،وهم
كثر ،لم تكن أحوالهم املعيشية تسمح
لـهــم ب ـهــذا الـتــدبـيــر .هــم ال ـيــوم األشــد
غ ــرب ــة ...ل ــؤي« ،الـكـهــربـجــي» امل ـيــاوم،
واحد منهم .في اآلونة األخيرة ،وقبل
أن يتخذ قرار اإلقفال ،أقفل محله في

ب ــرج ال ـبــراج ـنــة وع ـم ــد إل ــى مـمــارســة
عمله «أونــايــن» .يــدور على البيوت
ويصلح األدوات الكهربائية .لكن لم
يحسب لؤي أن يصل إلى الوقت الذي
يـنـتـهــي ف ـيــه ه ــذا ال ـع ـمــل أي ـض ــا ،فمع
اإلقـفــال لم يعد باستطاعة الرجل أن
يخرج من البيت .ولكن ،هل سأل أحد
من املعنيني كيف سيتدبر هذا املياوم
معيشته؟ بدل إيجار بيته؟
ح ــال ل ــؤي هــي نفسها ح ــال الخياط
ع ـلــي ف ــي ح ــي م ــاض ــي .ال ــرج ــل ال ــذي
أق ـ ـفـ ــل مـ ـحـ ـل ــه ه ـ ــو اآلخ ـ ـ ـ ــر ل ـس ـب ـب ــن،
أول ـه ـمــا أن «اإلج ـ ــر خ ـ ّـف ــت» ول ــم يعد
ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ــه دف ـ ـ ــع إيـ ـ ـج ـ ــار املـ ـح ــل،
وثانيهما بسبب اإلقفال .اليوم ،يبدأ
علي عطلته القسرية ،مع ذلك ،يحاول
متفائال ،ألن «الـصـحــة أهم
أن يبقى
ً
ش ــي ورح أش ـ ــرح ال ــوض ــع لـصــاحــب
املحل وهو متعاون» .يأمل الناس في
مثل هذه األحوال شيئًا من التضامن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .لـ ـك ــن ثـ ـم ــة م ـص ــاري ــف
ضرورية ال تحتمل الصبر والتأجيل

ك ـح ـل ـي ــب األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال وال ـ ـح ـ ـفـ ــاضـ ــات،
كـمــا يـشـكــو إدريـ ــس ،عــامــل الـتــوريــق
وال ـطــرش ال ــذي تــراجـعــت أعـمــالــه في
ال ـس ـن ـت ــن األخـ ـي ــرت ــن ،ف ـي ـمــا بـعــض
الــورش التي يتسلمها يشترط عليه
أصـحــابـهــا أن يـحــاسـبــوه عـلــى سعر
 1500ل ـي ــرة .الـ ـي ــوم ،ال أع ـم ــال و«أن ــا
م ــدي ــون لـلــدكــانــة ولـلـصـيــدلـيــة وهــأ
عطل ورشــة فــي الجنوب».
التسكير ّ

الخشية من ّردة فعل
ّ
عكسية على اإلقفال
ألن قليلين قادرون
على «ضغط» أنفسهم

الـ ـقـ ـص ــص ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،لـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك مــن
يـحــاول التحايل على ال ـقــرارات التي
ت ــأت ــي م ــن ف ــوق وال ت ـبــالــي ب ــأوج ــاع
ال ـ ـن ـ ــاس وحـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــم .ه ـ ـك ـ ــذا ،ق ــرر
سائق أحــد الفانات عند موقف حي
ال ـس ـل ــم أن ي ـن ـقــل م ــوظ ـف ــن يـعـمـلــون
فــي املستشفيات كــي ال يخسر عمله
الوحيد .من دون ذلك التحايل ،يقول
الرجل بأنه «مــا مناكل» .سائق آخر
يـ ـق ــول إن ـ ــه س ـي ـل ـت ــزم ب ـ ـقـ ــرار اإلقـ ـف ــال
وسـيـبـقــى فــي امل ـن ــزل .عــن سـبــب هــذا
االلتزام ،يجيب بأنه رفع «أجرة الفان
فــي األي ــام الثالثة املاضية مــن 1500
لـيــرة إلــى  2000لـيــرة حتى نستطيع
أن نتخذ هذا الخيار».
«القرارات من فوق غالبًا مرتجلة وغير
مدروسة كفاية» .هذا ما يقوله رئيس
خ ـل ـيــة ال ـ ـطـ ــوارئ ل ـل ـح ـ ّـد م ــن ان ـت ـشــار
ك ــورون ــا فــي الـضــاحـيــة زهـيــر جـلــول.
وه ــو إذ يـحـ ّـمــل ج ــزءًا مــن املـســؤولـيــة
للناس الــذيــن لــم يلتزموا بــإجــراءات
الحماية ،إال أن القرارات التي يتخذها

امل ـع ـن ـيــون «مـشـكـلـتـهــا أن ـه ــا ال تـعــزز
ص ـم ــود الـ ـن ــاس وخ ـص ــوص ــا ال ـنــاس
فــي املـنــاطــق الفقيرة مثل حــي السلم
وب ــرج الـبــراجـنــة والليلكي وصـحــراء
الـشــويـفــات وامل ـخ ـي ـمــات ،حـيــث أغلب
ال ـنــاس مــن ال ـف ـقــراء ويـعـتـمــدون على
أعـمــالـهــم ال ـح ــرة» .يخشى جـلــول من
أن ه ــذه ال ـ ـقـ ــرارات «س ـتــرتــد بـطــريـقــة
ع ـك ـس ـي ــة ،فـ ـ ــإن ضـ ـغ ــط ال ـ ـنـ ــاس عـلــى
أنـفـسـهــم ل ـثــاثــة أي ـ ــام ،م ــن امل ــؤك ــد أن
االن ـف ـجــار سـيـكــون فــي ال ـيــوم الــرابــع،
وهذا مفهوم ألنهم ال يمكن أن يبقوا
بال مورد مالي ملدة  11يومًا».
«الـ ــوضـ ــع س ـي ــئ ج ـ ـ ـ ـدًا» ،ك ـم ــا يـصـفــه
جـ ـ ـل ـ ــول ،حـ ـت ــى «األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـك ـب ـي ــرة
ال ت ـس ـت ـط ـي ــع تـ ـلـ ـبـ ـي ــة حـ ـ ــاجـ ـ ــات كــل
العائالت» .أما املساعدات التي ّ
أقرتها
ال ــدول ــة لـلـعــائــات ال ـف ـق ـيــرة ،ف ــا تفي
بالغرض اليوم ،وخصوصًا أنها حني
ّ
أقرت «كان الدوالر بـ  4آالف ليرة ،أما
الـيــوم فقد وصــل إلــى  9آالف» .أضف
إل ــى ذل ــك أن قــاعــدة ال ـف ـقــراء توسعت

للمنتجات الـطـبـيــة ملـكــافـحــة جائحة
كـ ــورونـ ــا» ،وقـ ــع رئ ـي ــس ال ـج ـمـهــوريــة
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون أمـ ـ ـ ــس مـ ـ ــرسـ ـ ــوم ن ـقــل
اعتماد من احتياطي املــوازنــة العامة
إلـ ــى مـ ــوازنـ ــة وزارة ال ـص ـح ــة بـقـيـمــة
 26,4مليار ليرة ،هي الدفعة الثانية
م ــن ال ـع ـقــد امل ــوق ــع ف ــي ت ـشــريــن األول
املاضي ،مع منصة « »Covaxالتابعة
مل ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،ب ـه ــدف
حجز مليونني و 730ألــف جــرعــة من
اللقاحات .لتضاف الى ما هو متوقع
مــن شــركــة «فــايــزر» الـتــي واف ــق البنك
الــدولــي عـلــى تـمــويــل ثمنها وعــددهــا
مليون ونصف مليون جرعة.
جدير بالذكر أن هذا املرسوم ُوقع في
وق ــت قـيــاســي بـسـبــب حــالــة ال ـطــوارئ
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وق ـ ــد ح ـ ــرص ع ـ ــون عـلــى
التأكد من تأمني أموال «فايزر»  .وهذا
املرسوم ّ
معدل عن مرسوم سابق ،إذ
َ
إن اإلعتماد كان مخصصًا لشراء لقاح

(أ ف ب)

ك ـث ـي ـرًا ب ـس ـب ــب األوض ـ ـ ـ ــاع ال ـص ـع ـبــة،
وح ـتــى ال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري «ت ــراج ــع مع
تأزم الوضع».
لـكــل تـلــك األس ـب ــاب ،يـحــار ال ـنــاس في
أم ــره ــم ،ب ــن االل ـ ـتـ ــزام ب ـق ــرار اإلق ـف ــال
للحد من اإلصابات وبني معيشتهم.
ّ
ول ــذل ــك ،اخ ـت ــار الـبـعــض ف ــي املـنــاطــق
الفقيرة ممارسة التحايل لالستمرار
فــي أعـمــالـهــم الـيــومـيــة كــي ال تنقطع
ـا ،يـلـجــأ
ل ـق ـمــة ع ـي ـش ـه ــم .ه ـ ـكـ ــذا ،م ـ ـثـ ـ ً
أصحاب معظم املحال التجارية إلى
وض ــع م ــواد غــذائ ـيــة إلب ـقــاء محالهم
مـ ـفـ ـت ــوح ــة ،و«ه ـ ـيـ ــك ب ـي ـس ـك ـت ــوا عـنــا
الــدرك» ،يقول صاحب محل للسجاد.
م ـح ــل آخ ـ ــر ل ـب ـي ــع األدوات امل ـنــزل ـيــة
والبالستيكية كـ ّـدس محله بعد أول
إقفال بــاملــواد الغذائية لتبقى أبوابه
مفتوحة ،حتى في ظل اإلقفال الشامل.
ال يستطيع هــؤالء أن يبقوا مكتوفي
األيدي ،فـ«الفقر ال يرحم» ،يقول أحد
املياومني .ولذلك« ،سنفعل كل ما في
وسعنا كي ال تنقطع لقمتنا».

«فايزر» ،قبل أن يوافق البنك الدولي
على دفع املبلغ من خالل قرض يؤمنه
البنك َ
بعد أن تأكدت مطابقة «فايزر»
ّ
ّ
ملعايير منظمة الصحة العاملية.
وينتظر لبنان الحصول قبل السابع
مـ ــن شـ ـب ــاط املـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى نـ ـح ــو 250
الـ ـ ــف جـ ــرعـ ــة مـ ــن الـ ـلـ ـق ــاح االمـ ـي ــرك ــي
س ـت ـخ ـصــص ل ـل ـع ــام ـل ــن فـ ــي ال ـج ـســم
ال ـط ـبــي وخ ــدم ــات ــه وكـ ـب ــار ال ـس ــن (مــا
فوق الـ 65عامًا) واملصابني باالمراض
امل ــزم ـن ــة ،ع ـلــى ان ت ـصــل ت ـبــاعــا نحو
م ـل ـي ــون ج ــرع ــة اض ــاف ـي ــة تـ ـ ــوزع وف ــق
ب ــرن ــام ــج ي ـط ــال ب ــداي ــة ال ـع ــام ـل ــن فــي
وظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف عـ ـ ــامـ ـ ــة وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ت ــوج ــب
االخـ ـت ــاط ،ع ـلــى ان ي ـتــرافــق ذل ــك مع
انطالق العمل التجاري حيث تسعى
شـ ــركـ ــات أدوي ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــى ت ــوقـ ـي ــع ع ـق ــود
للحصول على كميات مــن اللقاحات
لبيعها للراغبني.
وأبـلــغ الدكتور عبد الرحمن الـبــزري،
املسؤول عن هــذا امللف« ،االخـبــار» ان
هناك جهوزية للتعامل مــع اي لقاح
يصل لناحية طريقة ايصاله الى الفئة
املستهدفة حسب البرنامج الوطني،
وكـ ــذلـ ــك آلـ ـي ــة ال ـت ـخ ــزي ــن وال ـت ـط ـع ـيــم،
وان ع ـم ـل ـي ــات االح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ال ـخ ــاص ــة
باملستفيدين جارية وستكون جاهزة
خــال وقــت قصير .وأكــد ان ال عقبات
امام الحصول على اي لقاح يستوفي
ال ـ ـشـ ــروط املـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا عـلـمـيــا،
وان ال ـحــديــث ع ــن ص ـعــوبــات خــاصــة
ف ــي ل ـب ـنــان ي ـع ـكــس ج ـهــا بــال ـقــوانــن
امل ـع ـم ــول ب ـهــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــي غير
تلك املتاحة في دول يمكن السلطات
الـعـلـيــا فـيـهــا ات ـخــاذ قـ ــرارات مستقلة
ونافذة .وقال ان لبنان طلب من جهات
عاملية الحصول على بيانات خاصة
باللقاحات والـتـجــارب وهــو مستعد
القرار الصالح منها والعمل به فورا،
خصوصا ان لبنان يحتاج الى خطة
مركزية مكثقة ملنح اللقاح الــى نحو
 70ف ــي امل ـئ ــة م ــن ال ـف ـئ ــات املـسـتـهــدفــة
باملناعة ليصار الى محاصرة الوباء.
(األخبار)
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الساللة الجديدة ترفع
عدد اإلصابات ...والوفيات

(مروان بو حيدر)

راجانا حمية
ّ
ك ـ ــل املـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـي ــط ب ـت ـط ــور
فيروس «كورونا» تنذر باألسوأ :األعداد
املتزايدة لإلصابات يوميًا وارتفاع نسبة
إيجابية الفحوص ومثلها نسبة حدوث
ً
انتهاء بظهور
الفيروس محليًا ،وليس
س ــال ــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـف ـي ــروس وارتـ ـف ــاع
«م ــؤش ــر اإلمـ ــاتـ ــة» .وهـ ــذا األخ ـي ــر سـ ّـجــل
أمــس  44ضحية ،ليرتفع عــدد الوفيات،
قبل أن يكتمل األس ـبــوع ،إلــى  ،175وهو
يفوق ما كان ّ
عداد الوفيات سجله خالل
األس ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن ،وخـ ــال األش ـهــر
الستة األولى من بداية الفيروس.
ال ــوص ــول إلـ ــى هـ ــذا ال ــرق ــم ،م ـتــراف ـقــا مع
سيناريو انـهـيــار الـنـظــام الصحي الــذي
اس ـت ـن ـفــد قـ ــدراتـ ــه االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة ،يـضــع
الـبــاد كلها فــي «العناية الـفــائـقــة» .ففي
ظــل ازدي ـ ــاد ال ـح ــاالت بـشـكـ ٍـل ع ــام (6154
إصابة) وتلك التي تستدعي االستشفاء
( 1865حالة) والحرجة التي تحتاج الى
غرف عناية مركزة ( 681حالة) ،والنقص
فــي املـسـتـلــزمــات وامل ـع ــدات الـطـبـيــة ،بــات
من الصعب السيطرة على الوضع .ولعل
األسـ ــوأ م ــن ه ــذا كـلــه أن ع ــدد االص ــاب ــات
ال ــذي سجل أمــس هــو مــن أصــل نحو 22
ألــف فحص ،ما يعني أن نسبة ايجابية
الفحوصات بلغ نحو  28في املئة ،وهو
رقم مهول بكل املقاييس.
ويزيد األمور سوءًا ظهور سالالت جديدة
من الفيروس ،آخرها تلك التي ظهرت في
البرازيل وجرى تشخيصها في اليابان.
إلى اآلن ،لم تصل تلك الساللة إلى لبنان.

لكن ،بحسب االختصاصي في األمراض
ال ـجــرثــوم ـيــة وامل ـع ــدي ــة وع ـض ــو الـلـجـنــة
العلمية في وزارة الصحة ،الدكتور جاك
مخباط« ،على األرجح أنها موجودة في
كل بالد العالم» .كما أنه «من املحسوم في
لبنان أن فيروس كورونا لم يعد كما كان
في السابق ،إذ إن الفحوص األخيرة التي
أج ــري ــت ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى طـلــب وزارة الصحة
ّ
بينت تغيرًا فــي بعض النتائج ،مــا يدل
ع ـلــى ســالــة ج ــدي ــدة ل ــم ن ـبــرهــن ب ـعــد ما
هي» .لذلك« ،اتخذ القرار بفحص الساللة
في الخارج» .أما الساللة البريطانية ،فال
يستبعد مـخـبــاط وجــودهــا فــي كــل دول
العالم ،وفي لبنان أيضًا ،خصوصًا أنها
ُ
ب ــدأت فــي أي ـلــول املــاضــي واكــتـشـفــت في
كانون األول املاضي» .وبالتالي ،فإن «أي
ســالــة أو أي فـيــروس يظهر فــي أي بلد
يمكن أن ينتقل فــي غـضــون دقــائــق إلــى
بلد آخر .اليوم كل مسافر ينقل الفيروس،
ٍ
ول ـي ــس غــري ـبــا أن ي ـك ــون ق ــد وصـ ــل إلــى
لبنان عبر املطار» ،الفتًا الى أن ما ّ
يميز

فوضى وصفات
طبية لـ«معالجة»
الفيروس

تلك الساللة «هو سرعة االنتقال ...وليس
ه ـنــاك أي إش ـ ــارة إضــاف ـيــة إل ــى خ ـطــورة
زائدة».
ال ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أق ـ ــر امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي أم ــس
قــانــون «تـنـظـيــم االس ـت ـخــدام للمنتجات
الطبية ملكافحة جــائـحــة ك ــورون ــا» .لكن
اللقاحات ليست على الـبــاب ،إذ تحتاج
شركة «فايزر» الى أكثر من  ٢٠يومًا لكي
تصل الدفعة األولــى من اللقاحات .وفي
هذا اإلطارّ ،
شدد رئيس املجلس النيابي،
نبيه بري ،على ضرورة أن يتيح القانون
املـ ـج ــال أم ـ ــام ج ـم ـيــع الـ ـش ــرك ــات الـطـبـيــة
وال ـق ـطــاع ال ـخــاص الس ـتـيــراد الـلـقــاحــات.
وهـ ـ ــو مـ ــا أكـ ـ ـ ــده رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ال ـص ـحــة
النيابية ،عــاصــم عــراجــي ،أيـضــا ،مشيرًا
إلى أن «هذا القانون وضع لكل الشركات
وليس لشركة فايزر فقط» .وأكد أن لبنان
ّ
تـلــقــى وع ـ ـدًا م ــن شــركــة «اسـتــرازيـنـيـكــا»
بالبدء بتسليم اللقاح الــذي أنتجته في
آذار املقبل .بإقرار القانون يكون املجلس
ّ
قد أعفى الشركات املصنعة للقاحات من
أي مسؤولية عن املضاعفات التي يمكن
أن تنشأ عــن الـحـصــول على الـلـقــاح ملدة
سنتني.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ط ــال ـب ــت رئ ـي ـس ــة ل ـج ـنــة املـ ــرأة
والطفل ،النائبة عناية عز الــديــن ،نقابة
األطـ ـ ـب ـ ــاء وج ـم ـع ـي ــة األمـ ـ ـ ـ ــراض امل ـع ــدي ــة
ووزارة الـ ـصـ ـح ــة ب ـ ـ ـ ــ«إعـ ـ ـ ــادة ال ـت ــذك ـي ــر
بالظروف التي تسمح باستخدام األدوية
ال ـتــي يـتــم اعـتـمــادهــا ملـعــالـجــة املـصــابــن
ب ـك ــورون ــا» ،الف ـتــة إل ــى أن «ه ـن ــاك أدوي ــة
يتم وصفها وإعطاؤها ملصابي كورونا
ف ــي ل ـب ـن ــان ،رغ ــم ث ـب ــات ع ــدم فـعــالـيـتـهــا،
وخـصــوصــا الريمديزفير ال ــذي أصــدرت
منظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة تــوصـيــة تفيد
ب ـع ــدم فـعــالـيـتــه ال ـســريــريــة ف ــي مـعــالـجــة
الـفـيــروس» .واعتبرت أن «اسـتـمــرار هذه
الطريقة فــي التعاطي تضر باملصابني،
واملطلوب تحديد دقيق وصــارم من قبل
املـعـنـيــن لـلـحــاالت ال ـتــي يـسـتـخــدم فيها
ه ــذا الـ ــدواء وغ ـيــره بـفـعــالـيــة ،خصوصًا
أنـ ـ ـن ـ ــا ن ـ ـمـ ــر فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة ح ـ ـسـ ــاسـ ــة مــن
الجائحة ،حيث تطرح أدويــة عديدة من
دون اس ـت ـك ـمــال ال ـت ـج ــارب ال ــازم ــة الـتــي
تحسم مدى فعاليتها».

