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عرب لبنان شهرا شديد الخطورة يف رصاعه املستمر منذ عامني تقريبا مع فريوس كورونا، االخذ يف التحور واثارة املزيد من الحرية 
بني العلامء بعدما اصاب اكرث من 324 مليون انسان حول العامل، وتسبب بوفاة نحو 6 ماليني حتى االن. لكن هذا العبور اللبناين 

ال يعني اننا خرجنا من نفق الفريوس 

كورونا باق وطفراته تحّير العالم 
لبنان يجتاز شهرا خطيرا واملعركة مستمرة

لبنان  يف  ال  االن،  حتى  احد  مقدور  يف  ليس 
وال يف العامل، االعالن عن موعد نهايئ محتمل 
العلمية  الحقائق  ان  بل  ال  الفريوس.  لنهاية 
الخرباء  وتقديرات  بيننا،  باق  انه  اىل  تشري 
التعايش  اىل  مضطرة  البرشية  ان  اىل  تشري 
ال  زمن  اىل  وتحوالته،  موجاته  ومع  معه 
يعلمه احد، وان افضل ما ميكن القيام به يف 
واحتامالتها،  بطولها  الغامضة  املرحلة  هذه 

هي الوقاية. 
يتالىش  لن  الفريوس  فان  آخر،  معنى  يف 
النهايئ  اللقاح  انتظار  يف  والبرشية  ببساطة، 
لنأمن  بالكامل،  الناجع  العقار  او  الحاسم، 
يبدو  فيام  املتبدلة،  واحتامالته  خطورته 
مراحله  اصعب  احد  يواجه  وهو  لبنان، 
ال  معركة  يخوض  كمن  اقتصاديا،  املعيشية 
كل  يف  وشيكة  ليست  وهي  نهاية،  لها  تلوح 

االحوال. 
العدد  اصبح  الرسمية،  التقديرات  بحسب 
االجاميل لالشخاص الذين تلقوا الجرعة االوىل 
)نحو  شخص  مليون   2.6 حواىل  اللقاح،  من 
السكان ممن هم فوق 12 سنة(،  47% من 
بينام بلغ عدد  من تلقوا الجرعتني اكرث من 
يشكلون  ال  انهم  يعني  مام  شخص،  مليوين 
سوى حواىل 38% من السكان. لكن الجرعة 
الثالثة التي ينصح بها العلامء، فلم يبلغ عدد 

متلقيها سوى نحو 400 الف شخص. 
الحصانة  تعني هذه االرقام يف ما تعنيه، ان 
نسبة  ان  طاملا  وشيكة  ليست  املجتمعية 
امللقحني بالكامل مل تصل بعد اىل 70%. لقد 
نهاية  اعياد  فرتة  بعد  ما  مخاوف  تحققت 
يف  بكورونا  االصابات  ارتفعت  حيث  السنة، 
 8 نحو  اىل  الجديدة،  السنة  االوىل من  االيام 
قيايس  رقم  وهو  واحد،  يوم  يف  حالة  االف 
يسجل يف لبنان منذ عامني مع ظهور الحالة 

كورونا يحري العامل.العامل يف انتظار اللقاح.
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االستثنايئ  الرقم  وتخطى  كورونا،  من  االوىل 
العام 2021 عندما تخطى  بداية  املسجل يف 

الخمسة االف اصابة يف يوم واحد.  
من  االستشفايئ  قطاعه  فيه  يعاين  بلد  يف 
ضغوط ال سابق لها يف ظل االزمة االقتصادية 
االصابات  عدد  ارتفاع  فان  منها،  يعاين  التي 
الكثري  فقدت  التي  املستشفيات  ان  يعني 
من طاقتها وكوادرها وارسة العزل وامكاناتها 
تكون  لن  املاضيني،  العامني  خالل  املالية 
قادرة عىل احتواء العدد املتزايد من الحاالت 

الحرجة واملحتاجني اىل اجهزة التنفس. 
يف 14 كانون الثاين املايض، قال نقيب اصحاب 
ان  هارون  سليامن  الخاصة  املستشفيات 
"ارسة املستشفيات الخاصة بكورونا مشغولة 
بنسبة  مشغولة  العزل  وغرف  كبرية،  بنسبة 

85% وهذه نسبة كبرية". 
النائب  الصحة  لجنة  رئيس  قال  جهته،  من 
القلق،  اىل  تدعو  "االرقام  ان  عراجي  عاصم 
خصوصا وان القطاع الصحي يف وضع صعب، 
املستشفيات  يف  كورونا  اقسام  فمعظم 
اقفلت. لدينا االن 916 رسيرا من اصل 2500 
تبلغ  االشغال  ونسبة  لكورونا،  مجهزة  كانت 
اكرث  تجهيز  عىل  قادرين  ولسنا   %80 االن 
البلد 2500 ممرض  من ذلك"، يف حني غادر 
االطباء  من  به  يستهان  ال  وعدد  وممرضة 

بسبب انهيار اللرية.  
فان  التلقيح،  اهمية  عىل  واضح  مؤرش  يف 
يف  ارسة  اىل  املحتاجني  من   %80 نحو  نسبة 
وغالبيتهم  امللقحني،  لغري  هي  املستشفيات، 
تنفس  اىل  او  مركزة  عناية  اىل  تحتاج 
االبيض  فراس  الصحة  وزير  واكد  اصطناعي. 
ان اكرث من 90% من االصابات هي باملتحور 
اجهزة  عىل  املرىض  من  و%85  اوميكرون 

التنفس هم من غري امللقحني. 
قد  الخطر  ان  شباط  شهر  حلول  يعني  ال 
تتباين  زالت  ما  اليومية  فاالصابات  تراجع، 

حول رقم الخمسة االف يوميا. 
كذلك مثة مخاوف قامئة من ارتفاع االصابات 
يف ظل عدم االلتزام العام باجراءات الوقاية 
والتباعد االجتامعي، ويف ظل استمرار موجة 
واالماكن  املنازل  يف  الناس  والتقاء  الربد، 
مام  التهوئة،  عىل  الحرص  وعدم  املغلقة 

الفريوس، وبخاصة  انتشار  يساهم يف تسارع 
املتحور اوميكرون القادر عىل التفيش برسعة 

4 مرات اكرث من املتحور دلتا. 
بازاء ذلك، فان العامل كله امام حرية واسعة. 
 6 يف  بيان  يف  اعلنت،  الصحة  وزارة  وكانت 
باقي  يف  كام   - رصد  لبنان  ان  الثاين،  كانون 
دول العامل - حاالت مصابة بعدوى مزدوجة 

ان  اىل   ،)DESA( واالجتامعية  االقتصادية  للشؤون  املتحدة  االمم  ادارة  تقرير  خلص 
االنتشار الرسيع الوميكرون كبح التعايف االقتصادي الرسيع، مام ادى اىل تقويض عالمات 
النمو القوي يف نهاية العام املايض. لذا يتوقع استمرار التباطؤ يف العام املقبل، بعد توسع 
مشجع بنسبة 5.5% يف العام 2021. ومن املتوقع ان ينمو الناتج العاملي بنسبة %4.0 

فقط يف العام 2022 و3.5% يف العام 2023.
واكد وكيل االمني العام الدارة االمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية ليو زينمني 
اهمية اتباع نهج عاملي منسق ومستدام الحتواء كورونا الذي يشمل الوصول الشامل 
اىل اللقاحات، وحذر من انه من دون هذا النهج "ستظل  الجائحة تشكل اكرب خطر عىل 

التعايف الشامل واملستدام لالقتصاد العاملي". 
الدول  من  الطويل  املدى  اكرب عىل  النامية لرضبة  البلدان  تتعرض  ان  التقرير  ويتوقع 
االكرث ثراء. ومن املتوقع ان تشهد افريقيا وامريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي منوا 
الفقر وتقليل  الجائحة، مام سيؤدي اىل مزيد من  بتوقعات ما قبل  اقل بكثري، مقارنة 

التقدم يف التنمية املستدامة والعمل املناخي.
الذين يعيشون يف فقر مدقع اعىل بكثري من  كام من املتوقع ان يظل عدد االشخاص 

مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع زيادة الفقر اكرث يف االقتصادات االكرث ضعفا. 

االمم  ذكرت  "تويرت"،  عىل  تغريدة  يف 
املتحدة ان 5% فقط من الناس يف البلدان 
املنخفضة الدخل، تلقوا الجرعة االوىل من 
البلدان  يف  بـ%73  مقارنة  كورونا،  لقاح 

ذات الدخل املرتفع. 
املجتمعات  ان  املتحدة،  االمم  واعتربت 
االكرث فقرا وتهميشا، ما زالت االكرث عرضة 

لخطر العدوى الشديدة والوفيات. 
يف  فنحن  اخالقي!  خطأ  "هذا  اضافت: 

حاجة اىل تحقيق االنصاف يف التلقيح". 

اقتصاد العالم

خطأ اخالقي

كورونا  وفريوس  االنفلونزا  فريوس  من 
يطلق  )الذي   "2  - كوف  "سارس  املستجد 
وغري  متوقع  امر  انه  معتربة  فلورونا(،  عليه 
بالفريوسات  املزدوجة  االصابات  الن  مقلق، 

التنفسية امر طبيعي وميكن حدوثه.
االمريكية،  "اسوشيتدبرس"  لوكالة  تقرير  يف 
تقدم زوبعة  ان  العلامء يحذرون من  فان 
تكون  لن  انها  عمليا  يضمن  اوميكرون 
الذي  كورونا  فريوس  من  االخرية  النسخة 
يثري قلق العامل، موضحا ان كل عدوى توفر 
اوميكرون  ولدى  الفريوس،  لتحور  فرصة 

بشكل  ينترش  فهو  سابقاته:  عن  ميزة 
منطقة  يف  ظهوره  من  الرغم  عىل  ارسع 
فيها خليط اقوى من املناعة من اللقاحات 

واالمراض السابقة.
يعرفون  ال  الخرباء  فان  التقرير،  وبحسب 
كيف  او  التالية  املتحورات  ستبدو  كيف 
ان  يقولون  لكنهم  الوباء،  تشكل  ان  ميكن 
ليس هناك ما يضمن ان تتابعات اوميكرون 
اللقاحات  ان  او  اعتداال  اكرث  مرضا  ستسبب 

الحالية ستعمل ضدها. 
املعدية يف  االمراض  اوبئة  عامل  نقل عن  كام 
مارتينيز  ليوناردو  االمريكية  بوسطن  جامعة 
قوله انه "كلام كان انتشار اوميكرون ارسع، 
ازدادت فرص حدوث طفرات، مام قد يؤدي 

اىل املزيد من املتغريات". 
الناس،  الحاصل بني عموم  االرباك  يعزز  ما 
بقية  عن  تختلف  اوميكرون  اعراض  ان 

مع  تتشابه  لكنها  الفريوس،  سالالت 
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الشتاء،  يف  املعتادة  الربد  نزالت  اعراض 
ذلك،  رغم  بينها.  التمييز  الصعب  ومن 
يف  املعدية  االمراض  اختصاصية  تقول 
انه  باريت  ليزا  الكندية  دالهوزي  جامعة 
خفيفة  برد  نزلة  اعراض  لديك  كانت  "اذا 
انك مصاب  املحتمل جدا  او شديدة، فمن 
الوحيد  العارض  باوميكرون"، مشرية اىل ان 
الربد  لكوفيد - 19 الذي ال يظهر يف نزالت 
اداة  ليست  لكنها  الشم،  فقدان حاسة  هو 
فان  وبالتايل  االمرين،  بني  للتمييز  مفيدة 

فحص PCR هو الذي يحسم االلتباس. 

متحور  فان  "رويرتز"،  لوكالة  تقرير  بحسب 
بسبب  الربد  نزالت  اىل  اقرب  اوميكرون 
هي  واالعراض  عليه،  طرأت  التي  الطفرات 
كان  سواء  واالعياء،  والصداع  االنف  سيالن 
العطس  اىل  باالضافة  شديدا،  او  خفيفا 
عن  تختلف  اعراض  وهي  الحلق،  والتهاب 
من  السابقة  للمتحورات  املعروفة  االعراض 
الفريوس مثل فقدان حاستي التذوق والشم.
عامل  عن  الربيطانية  "صن"  صحيفة  تنقل 
الفريوسات لورانس يونغ قوله "يبدو ان هناك 
تداخال مع اعراض الربد وهناك تقديرات بأن 
بالفعل  مصابون  الربد  بنزالت  املصابني  ربع 

بكوفيد - 19". 
اضاف: "مع اوميكرون يصاب الناس بالصداع 
 - بكوفيد  مصابني  كانوا  اذا  برسعة  والتعب 
مدى  عىل  تتطور  الربد  نزلة  ان  حني  يف   .19

بضعة ايام".
العامل،  مستوى  عىل  االجواء  هذه  ظل  يف 
فغداة  جديدة.  مفارقة  لبنان  يف  تحدث 
شخص  االف   8 نحو  اصابة  لبنان  تسجيل 
بكورونا، تظاهر املئات يف بريوت يف 8 كانون 
عىل   احتجاجا  االوىل،  للمرة  املايض،  الثاين 
املطعمني،  غري  ضد  املفروضة  االجراءات 
الحق  لالفراد  يكون  ان  يجب  انه  معتربين 
عىل  سيحصلون  كانوا  اذا  ما  تقرير  يف 

اللقاح ام ال!
الرصاع مع كورونا مستمر.

الوقاية الخيار االفضل.

الذي  اظهر احصاء ملوقع "وورلد ميرت" 
يرصد اصابات كورونا يف العامل، ان لبنان 
عربيا  والرابعة  عامليا   54 املرتبة  يحتل 

من خالل اكرث من 800 الف اصابة. 
يف  العراق  حل  االحصاء،  بحسب 
من  عربيا  واالوىل  عامليا،   27 املرتبة 
بفريوس  االصابات  اجاميل  حيث 
و43  عربيا  الثاين  واالردن  كورونا، 
ويف  عربيا  الثالث  املغرب  ثم  عامليا، 

املرتبة 46 عامليا. 

املرتبة 54 
عامليا

ال يبدو ان املعركة 
مع الفيروس ستنتهي 

قريبا

الوقاية هي االفضل
حاليا في انتظار اللقاح 

او العقار الناجع


