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العالم مه َّدد بالعودة إلى النقطة الصفر

لبنان واملعركة مع كورونا :هل خسرنا؟

هل هزمنا امام فريوس كورونا؟ بعد اكرث من  8اشهر عىل ظهوره ،ما زلنا عاجزين
يف لبنان ويف العامل حيث تسجل معدالت اصابة متزايدة بشكل مخيف تخطت 17
مليون حالة يف مختلف الدول ،بينام تفاقمت خسائرنا االقتصادية .كل ذلك ،فيام
تتخوف البرشية من موجة ثانية وتلهث بال نجاح خلف عقار
من الواضح ان لبنان دخل يف ما يسمى املرحلة
الرابعة من تفيش الوباء ،اي انها مرحلة انتشار
الوباء عىل صعيد املجتمع اذ تتزايد ارقام
املصابني بتفلت كبري ،يف مختلف املناطق ومن
دون قدرة او وعي مجتمعي يساهم يف كبحها.
يكفي ان ندرك ان حجم االصابات املسجلة
خالل الشهر املايض وحده ،تعادل عدد االصابات
التي سجلت خالل االشهر الخمسة التي سبقته.
يكمن الخطر يف لبنان ،يف ان ازمة تفيش الوباء
تتزامن مع ازمة اقتصادية معيشية حادة تطاول
جميع املواطنني ،وكل القطاعات االقتصادية
والحياتية ،وهو ما يعني صعوبات اكرث قسوة
عىل الجميع ،مواطنني وحكومة.
لكن الحقيقة االكرث مرارة ان فريوس كورونا
يفرض علينا خسائر اضافية ال ميكننا تجنبها.
فمن اجل مواجهته ،او التصدي له ،تذهب البالد

حملة تعقيم يف ايطاليا.

اىل االغالق اضطراريا يف محاولة للحفاظ عىل
ارواح الناس ،او الخروج من ارهاب الفريوس
بأقل ما ميكن من خسائر وارضار عىل الصعيد
البرشي .لكن الكلفة املالية لذلك كبرية ،يف وقت
تتعرث فيه الدورة االقتصادية ويعاين الناس من
شح الدوالر وانهيار قيمة اللرية ،بينام يعجز
املودعون عن الترصف باموالهم يف املصارف،
وهي ازمة اقتصادية مل يشهد لها لبنان مثيال
لها يف تاريخه.
ومع ذلك ،فالوطن مضطر اىل االغالق الجزيئ
مجددا.
بدعوة من رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون ،عقد املجلس االعىل للدفاع اجتامعا يف 28
متوز املايض يف القرص الجمهوري ،ملتابعة آخر
التطورات واالجراءات للحد من انتشار فريوس
كورونا .وقال الرئيس عون ان الوضع اصبح

دقيقا جدا استنادا اىل االرقام وتزايد االصابات
بالفريوس ،وهذا اصبح واضحا يف جميع املناطق
اللبنانية ويعود السبب اىل عدم اكرتاث والتزام
املواطنني اجراءات الوقاية ،مشددا عىل اهمية
ان يكون املواطن مسؤوال عن افعاله وترصفاته.
وقال رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب:
"اصبحنا يف مرحلة جديدة من املواجهة مع هذا
الوباء .وبالتايل يجب ان تكون اجراءات الدولة
صارمة العادة السيطرة عىل الوضع .ومن ضمن
هذه االجراءات التشدد يف تطبيق القرارات ،ويف
كل املناطق ،فال يجب ان تكون هناك منطقة
فاتحة عىل حسابها او ان تكون خارج نطاق
السيطرة .فممنوع الرتاخي أو التساهل بالتعامل
مع هذه املواجهة الرشسة حتى نستطيع حامية
اهلنا ومجتمعنا".
لذلك اقرتح متديد اعالن التعبئة العامة استنادا
اىل التوصية الصادرة عن اللجنة املعنية مبتابعة
اجراءات الوقاية من فريوس كورونا .وبناء عليه،
قرر املجلس االعىل للدفاع رفع انهاء اىل مجلس
الوزراء يتضمن:
" 1-اعادة متديد حالة التعبئة العامة التي اعُلن
متديدها باملرسوم رقم  2020/ 6665اعتبارا من
تاريخ  2020/8/3ولغاية 2020/8/30ضمنا.
 2التأكيد عىل تفعيل وتنفيذ التدابريواالجراءات التي فرضتها املراسيم ذات الصلة
والقرارات الصادرة عن معايل وزير الداخلية
والبلديات ،وذلك خالل فرتة متديد التعبئة
العامة.
 3االبقاء عىل االنشطة االقتصادية التي سمحلها باعادة العمل او اقفالها موقتا وضمن رشوط
مع ّينة ترتكز عىل املعايري االتية :كثافة االختالط
وعدد املختلطني وامكان التعديل ومستوى
االولوية واملخاطر املحتملة.
 4الطلب اىل االجهزة العسكرية واالمنية كافةالتشدد ردعيا ،يف قمع املخالفات مبا يؤدي
اىل عدم تفيش الفريوس وانتشاره والتنسيق
والتعاون مع املجتمع االهيل والسلطات املحلية
لتحقيق ذلك.

لقد خرسنا يف معركتي الصرب والوقاية ،بعدما
غلبنا اهاملنا يف املساهمة بفعالية يف منع
استمرار فريوس كورونا يف االنتشار .عادت
االرقام اىل االرتفاع بشكل مخيف .يف لبنان مثال،
اعلنت وزارة الصحة يف  26متوز  2020تسجيل
 168اصابة جديدة بالفريوس خالل يوم واحد،
بينام تخطى العدد االجاميل لالصابات اكرث من
 3900اصابة ،وهي قفزة كبرية منذ اكتشاف
االصابة االوىل عىل االرايض اللبنانية يف 21
شباط املايض .سبق ذلك ايام اخرى سجلت فيها

عرشات االصابات ،بعدما كنا بلغنا مرحلة سجلنا
فيها صفر اصابة يف االشهر املاضية.
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس
غيربيسوس ،قال رصاحة" :اسمحوا يل ان اكون
فجاً يف رصاحتي .عدد اكرث مام ينبغي من
الدول يسري عىل الطريق الخاطئ يف املعالجة،
والفريوس ال يزال العدو العام رقم واحد"،
محذرا من ان الوضع قد يزداد سوءا يف املرحلة
املقبلة.
مبا اننا اضطررنا اىل الخروج مجددا اىل الحياة

بعدما توقفت مظاهرها لفرتة طويلة ،كان يف
امكاننا ان نقوم باشياء بسيطة لتجنب الوصول
اىل هنا ،والتحايل او التعايش مع الخطر
املفروض علينا ،لكن كثريين منا مل يفعلوا.
منظمة الصحة العاملية تويص الجميع بالتايل:
"اذا كانت اعراضك خفيفة ،من قبيل السعال
البسيط او الحمى الطفيفة ،فال حاجة عموما
اىل طلب الرعاية الطبية .الزم املنزل واعزل
نفسك وراقب اعراضك .واتبع االرشادات
الوطنية عن العزل الذايت .ال تتجاهل اعراض
الحمى .اطلب املساعدة الطبية .عندما تتوجه
اىل مرفق الرعاية الصحية ضع كاممة ان امكن،
وحافظ عىل مسافة مرت واحد عىل االقل بينك
وبني االخرين وتجنب ملس االسطح املحيطة
بيديك".
لكن كرثا منا ال يفعلون ذلك .حاليا هناك اكرث
من  17مليون اصابة حول العامل ،وأكرث من 650
الف حالة وفاة بسبب الفريوس ،فيام االرقام
مرشحة للصعود بقوة .يتسارع انتشار الفريوس
االن يف امريكا الالتينية اكرث من غريها .وبحسب
وكالة رويرتز ،سجلت االمريكيتان اكرث من نصف
عدد االصابات يف العامل ونصف الوفيات.
الخطر يحوط بنا من كل مكان .يف لبنان حاالت
تفلت من االجراءات والوقاية وال تدابري احرتازية
يف التجمعات .يف العامل العريب والرشق االوسط
عموما ،تتصاعد االصابات باالالف يف دول مثل
العراق ،تركيا ،السعودية ،ايران ،ومرص.

هكذا ينتشر

 ...وهكذا يبقى

من املهم بعد تجدد انتشار فريوس كورونا عىل نطاق اكرب ،اعادة التذكري بالبديهيات التي
ميكنها ان تنقذ ارواح ماليني الناس.
بحسب منظمة الصحة العاملية ،ميكن ان يلقط االشخاص العدوى من اشخاص اخرين
مصابني بالفريوس .ينترش املرض بشكل اسايس من شخص اىل آخر من طريق القطريات
الصغرية التي يفرزها الشخص املصاب من انفه او فمه عندما يسعل او يعطس او يتكلم.
هذه القطريات وزنها ثقيل نسبيا ،فهي ال تنتقل اىل مكان بعيد وامنا تسقط رسيعا عىل
االرض .ميكن ان يلقط االشخاص املرض اذا تنفسوا هذه القطريات من شخص مصاب
بعدوى الفريوس .لذلك من املهم الحفاظ عىل مسافة مرت واحد عىل االقل من االخرين.
قد تحط هذه القطريات عىل االشياء واالسطح املحيطة بالشخص ،مثل الطاوالت ومقابض
االبواب ودرابزين السالمل .وميكن حينها ان يصاب الناس بالعدوى عند مالمستهم هذه
االشياء او االسطح ثم ملس اعينهم او انفهم او فمهم .لذلك من املهم املواظبة عىل غسل
اليدين باملاء والصابون او تنظيفهام مبطهر كحويل لفرك اليدين.

لعل اهم ما ينبغي معرفته عن
بقاء فريوس كورونا عىل االسطح،
هو بحسب ما تؤكد منظمة الصحة
العاملية ،يف ان يف االمكان تطهريها
منه بسهولة بواسطة محاليل التعقيم
املنزلية العادية التي تقتل الفريوس.
وقد اظهرت الدراسات ان الفريوس
مبقدوره ان يبقى عىل البالستيك
والفوالذ املقاوم للصدأ ملدة  72ساعة
وعىل النحاس اقل من  4ساعات وعىل
الورق املق ّوى (الكرتون) اقل من 24
ساعة.
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مستشفى مفتوح يف الهند.

ارض كورونا.

الكمّ امة
مع تجدد خطر عودة تفيش الوباء يف فرنسا ،اعلنت الحكومة فرض ارتداء الكاممة يف االماكن
العامة املغلقة .منظمة الصحة العاملية اكدت ايضا ،بعد تردد يف املرحلة االوىل ،ان "من شأن
ارتداء الكاممة الحد من االنتشار".
مجلة "النسيت" الطبية نرشت دراسة تستند عىل  216بحثا علميا حول اهمية الكاممة.
وخلصت اىل ان التباعد الجسدي هو االهم يف االجراءات ،لكن استخدام الكاممة يؤدي اىل
انخفاض كبري يف خطر االصابة.

تتصدر الواليات املتحدة االصابات عامليا باكرث
من اربعة ماليني اصابة ،و 150الف وفاة ،وال
يزال يهدد احتامل اجراء االنتخابات االمريكية يف
ترشين الثاين املقبل.
تقرتب الربازيل من عتبة الثالثة ماليني اصابة
واكرث من  80الف وفاة ،وتتخطى الهند حاجز
املليون اصابة و 30الف وفاة .اما روسيا ،ففيها
نحو  900الف اصابة والوفيات زادت عن 13
الف شخص ،بينام ظلت بريطانيا يف الصدارة
االوروبية باكرث من  300الف اصابة واكرث من
 45الف حالة وفاة.
صحيح ان املانيا تقرتب منها بحصيلة تصل اىل
اكرث من  200الف اصابة ،لكن نسبة الوفيات
اقل مقارنة بعدد االصابات حيث سجلت
 9االف وفاة ،وذلك بالنظر اىل نجاح نسبي
الجراءات العزل والتباعد االجتامعي ،والتزام
املواطنني االجراءات الصحية تعبريا عن الوعي
االجتامعي العايل.
يف محيطنا االقليمي ،تقرتب اململكة العربية
السعودية من رقم ضحايا ايران ،بحيث سجل
يف اململكة اكرث من  270الف اصابة واكرث من
 2700وفاة ،بينام سجل يف ايران اكرث من 290
الف اصابة واكرث من  15الف وفاة ،يف وقت
يعاين فيه القطاع الصحي االيراين من اثار
العقوبات االمريكية عىل طهران.
اىل جانبهام ،هناك نحو  230الف اصابة يف تركيا
ونحو  6االف وفاة ،واكرث من  110االف اصابة
يف العراق ونحو  5االف وفاة ،بينام يسجل يف
مرص اكرث من  92الف اصابة ونحو  5االف وفاة.
لبنان ال يواجه وحده خطر عدم االنضباط
الداخيل عىل غرار التزام املواطنني االملان مثال،
وامنا يتفىش الوباء يف الدول االقليمية املجاورة،
ما قد ينذر مبرحلة صعبة عىل اللبنانيني والعودة
اىل نقطة الصفر يف جهود الدولة ووزارة الصحة
يف مكافحة االنتشار يف عز االزمة االقتصادية
التي ترتك اثارها عىل القطاع الصحي.
يف هذا االطار ،يقول املدير االقليمي ملنظمة
الصحة العاملية لرشق املتوسط الدكتور احمد
املنظري ،ان الوضع الحايل يف اقليم رشق
املتوسط بالنسبة اىل فريوس كورونا يبعث عن
القلق حيث ارتفعت نسبة الوفيات يف هذه
املنطقة تحديدا بنسبة  13يف املئة ،وان الدول
التي سجلت نسبة  70يف املئة من مجمل

االصابات يف املنطقة هي السعودية وايران
والعراق وباكستان.
عب عن امله يف ان تكون البلدان
بعدما ّ
واملجتمعات مدركة ملا يتحتم عليها القيام به يف
اطار جهود مكافحة انتقال املرض ،حذر املنظري
من ان اعادة فتح الحدود قد تجلب مخاطر
جديدة تتمثل يف الحاالت الوافدة اىل البلدان
التي نجحت فعال يف احتواء انتقال املرض،
داعيا اىل تفعيل التنسيق بني الخطط الوطنية
واالقليمية لالستجابة اىل الوضع ،والتشديد عىل
سياسة الرتصد والتحري عرب نقاط الحدود.
ضغط الفريوس عىل حياتنا ومعيشتنا لدرجة
اجرب حتى املجتمعات التي تواجه معدالت
اصابة مرتفعة ،عىل استئناف نشاطاتها
االقتصادية وان بشكل تدريجي ،وبذلك خرسنا،
اذا صح التعبري ،معركة الصرب التي كان ميكنها

لو نجحنا فيها ،تقصري عمر الفريوس وقدرته
الوبائية املتزايدة يف كل قارات العامل.
بحسب الدراسات ،ومن بينها دراسة لجامعة
سيدين االوسرتالية ،فقد تسبب الفريوس يف
اجراءات اغالق قاسية ،كلفت االقتصاد العاملي
نحو  3.8تريليونات دوالر ،وهو رقم ليس نهائيا.
وبسبب فقدان عرشات ماليني الناس وظائفهم،
انخفضت مدفوعات الرواتب بواقع 2.1
تريليوين دوالر ،فيام تراجع مستوى االستهالك
العاملي بنسبة  4.2يف املئة ،اي ما يعادل 3.8
تريليونات دوالر.
اصبح العام  2020االسوأ يف تاريخ االقتصاد
العاملي بحسب جمعية املحاسبني القانونيني
ومعهد املحاسبني االداريني ،منذ الحرب العاملية
الثانية.
ويبدو انه مع تفاقم مبدأ "اللهم نفيس" السائد

بني العديد من الدول الصغرى والكربى ،حض
رئيس البنك املركزي الصيني يي قانغ صندوق
النقد الدويل عىل تقديم سيولة مبئات املليارات
من الدوالرات اىل الدول االعضاء الـ 198عرب
تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة عىل
الرغم من اعرتاضات الواليات املتحدة.
وكتب يي قانغ يف مقال يف صحيفة "فايننشال
تاميز" ،ان اصدار حقوق السحب الخاصة -
وحدة النقد الداخلية للصندوق  -رضوري
ملساعدة الدول عىل التعامل مع الجائحة.
يف العام  ،2009كانت املرة االخرية التي يقدم
فيها صندوق النقد عىل تلك الخطوة ،التي
تشبه قيام البنك املركزي بطبع نقود جديدة،
حيث اصدر حقوق سحب خاصة بقيمة 250
مليار دوالر للدول االعضاء ،من اجل الحد من
اثار االزمة املالية العاملية.

البحر أمامكم وكورونا من حولكم
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