
في هذا العدد

شكلت جائحة كورونا يف العامل تداعيات صادمة وقاتلة. ازهقت ارواحا، ودمرت اقتصادات، وغّيت مفاهيم اجتامعية 
واقتصادية وبيئية وسياحية. حتى ان الدول الكربى واملتطورة مل تنج من انعكاساتها السلبية التي رضبت عميقا بناها 
التحتية، علام انها مل تأل جهدا من اجل التخفيف من الخسائر عىل مجتمعاتها التي دخلت يف نفق مظلم قد تحتاج 
اىل سنني للخروج منه. هذا ما ينطبق طبعا عىل لبنان الذي ال يستطيع ان يكون استثناء، خصوصا يف ظل ما يعانيه 

من تصدعات عميقة المست حتى بنيان الدولة.
منذ اكتشاف وباء كوفيد ـ 19 واكبت "االمن العام" تطوره ورسعة انتشاره يف العامل عموما ولبنان خصوصا. لكن 
املؤسف انه منذ سنة حتى االن، ورغم كل حمالت التوعية، والتحقيقات والتقارير التي ساقها االعالم، ومنه "االمن 
العام"، لجهة تنبيه املواطن إىل خطورة هذه الجائحة، اال ان معدل االصابات ال يزال يسجل ارقاما مرعبة ومقلقة عىل 
مستوى لبنان قياسا بعدد السكان. كل ذلك كان سببه هشاشة االستجابة الشعبية واملجتمعية، السيام ان بيننا من 
يزدري كل هذا الذي يحصل، ناهيك مبن ال يعرتفون بوجود الوباء ما يدل عىل جهل يصل حد الغباء. االنىك ان من 

بني هؤالء َمن يعتقدون بوجود "مؤامرة".
ما يزيد الوضع مأساوية يف لبنان، هو هجرة الطاقات الطبية والتمريضية يف زمن عصيب ومرير ويف وقت بلدنا احوج 
ما يكون اليها. طبعا ال يالم هؤالء بعدما انهارت كل الضامنات التي تعطي املواطن شعورا باالستقرار. فمع انهيار 
العملة الوطنية، وتصدع التشكيالت االجتامعية والسياسية إىل حد رفع جدران الكراهية، والتلهي بسجاالت من النوع 
املبتذل بدال من البحث يف كيفية النهوض من القعر الذي سقطنا فيه جميعا، كان من الطبيعي ان يهاجر االطباء 

وسائر اصحاب الكفايات والخربات للبحث عن عيش كريم.
كان  ما  ادوية  تنقطع  فحينا  الطبية.  املواد  اسواق  يف  الشفافية  معايي  كل  انعدام  هو  فاكرث،  اكرث  القلق  يثي  ما 
ليتخيل احد يف يوم من االيام حتى احتامل السؤال عنها. هذا السياق كان محل عناية "االمن العام"، اذ اظهرت 
تحقيقات وتقارير اعدها الزمالء مع ذوي االختصاص ان من االسباب قيام البعض بتخزين االدوية كام يخزنون السلع 
االستهالكية، ما يشكل اختالال يف عمل وقدرة الصيدليات عىل االستجابة. املسؤولية هنا ليست محصورة باملواطنني، 
بل بكون عدد كبي من االدوية تباع يف الصيدليات من دون وصفات طبية ملزمة وبجشع البعض االخر. ما زاد الطني 
بلة هو ان هذه االدوية محل طلب يف مثل هذا الفصل من العام واملعروف مبوسم "االنفلونزا"، فكيف الحال ونحن 
نتحدث عن جائحة كورونا التي ما عاد هناك قدرة عىل ضبطها ما مل يلتزم اللبنانيون الربوتوكوالت الطبية والوقائية 

لجهة التقيد مبسافات االبتعاد، ووضع الكاممات، واعتامد التعقيم. 
يف ظل مشهد مأساوي كهذا، تبقى بقعة الضوء يف كفاح "الجيش االبيض" من اطباء وممرضني وعاملني يف الصليب 
االحمر واملستشفيات. اىل هؤالء تحية احرتام مستحقة. فام يقومون به تجاوز حدود الواجب وبلغ حد التضحية، إذ 
يعيشون وسط محيط من وباء كورونا، تاركني عائالتهم، يفرتشون ارض املستشفيات ليلتحفوا باسقفها وقد انهكهم 
ضغط رهيب، ال ليشء اال ألن بعضا منا ال يزال يعيش "هاجس املؤامرة"، فيام بعض آخر يرص عىل املخالطة وعدم 

التزام اجراءات الوقاية، فكان ما كان من مآس نعيشها يوميا.
ُمحزن ومخيف جدا ان يتلقى اباؤنا وابناؤنا العالج عىل االرصفة، وبعضهم ميوت ألنه ما عاد هناك ارسّة، واملستشفيات 
تجاوزت قدراتها االستيعابية. االن هو وقت الخيارات الحاسمة: اما ان ننترص عىل الوباء بالتزام بروتوكوالت العزل 

والحْجر، واما ان نجلس لنحيص احباءنا وهم يرحلون، فيام ننتظر مواعيد رحيلنا الواحد تلو االخر. 
فلنقرر االلتزام والصمود. 

"االمن العام"

اإللتزام والصمود


