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الملف
رضوان عقيل

بعد تنظيم إستخدام املنتجات الطب ّية ملكافحة كورونا
إستيراد اللقاحات مفتوح والبرملان قام بواجباته

ينتظر اللبنانيون بفارغ الصرب وصول لقاحات كورونا بدءا من شباط الجاري ،وذلك للحد من انتشار الوباء السيام بعد ارتفاع
ارقام املصابني بطريقة مأساوية .لكن ،عىل الرغم من كل ذلك ،يبقى االمل يف التوصل اىل ان يكتسب املواطنون مناعة بنسبة
سبعني يف املئة بعد تلقيهم اللقاحات املنتظرة

يسيطر شبح كورونا منذ سنة تقريبا عىل الحياة اليومية للبرش ،وتنشغل
املعمورة يف جبه هذا الداء الذي متكن من هز اقتصادات وتهديد مجتمعات
كربى .متكن الفريوس من اشغال العلامء واالطباء وكل القطاع الصحي وارباكه.
ويجرى التسابق بني الدول الكربى والغنية التي استنفرت مخترباتها النتاج
لقاحات تساهم يف القضاء عىل كورونا التي بات موضوعها عىل كل لسان
وشفة ،مع اتساع طفرة االصابات وتعدد سالاللتها وآخرها الربيطانية التي
تنترش برسعة اكرب من شقيقاتها ،مع توقع انتظار اخرى من الربازيل واليابان.
ّ
رشع مجلس النواب يف جلسة  15كانون الثاين قانون اللقاح ،تنظيم االستخدام
للمنتجات الطبية ملكافحة جائحة كورونا .وكان للجنة الصحة برئاسة النائب
عاصم عراجي الدور االسايس يف تحضري هذا القانون وفتح املجال السترياد
اللقاحات من دول عدة ،وعدم حرصه برشكة محددة منعا من حصول اي

احتكار .وقد وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون وتبعه رئيس حكومة
ترصيف االعامل حسان دياب ثم رئيس الجمهورية ميشال عون ،فيام العد
العكيس الحقيقي الستقبال اللقاحات سيكون يف مطلع شباط الجاري.
سيتلقى العاملون يف القطاع الصحي اللقاح اوال ،السيام الذين يعملون يف
الخطوط االمامية من ممرضني ومسعفني واطباء واداريني يف املستشفيات
واملؤسسات الصحية .وتفيد الدراسات ان  15يف املئة من اللبنانيني كسبوا
املناعة نتيجة االصابات بفريوس كورونا ،فيام الهدف الذي تم وضعه هو
الوصول اىل املناعة املجتمعية .ييضء عراجي لـ "االمن العام" عىل هذا
املوضوع مع تشديده عىل ان القانون لن يكون مخصصا امام رشكة واحدة
السترياد اللقاحات منها ،بل هو مفتوح لكل الرشكات ولو مل يتم اقراره لكان
تعذر عىل لبنان الحصول عىل اللقاحات من اي رشكة عاملية.

عراجي :طموحنا تأمني %70
من مناعة املواطنني
□ ال تزال الرشكات تتفاوض مع االردن وبلدان
عدة يف العامل .لو مل نقدم عىل تحضري هذا
القانون ،لن يكون لبنان قادرا عىل الحصول
عىل هذه اللقاحات من الرشكات .اذا حصلت
اي مضاعفات عند الذين سيتلقون اللقاح ،يف
امكانهم ان يقيموا دعاوى ضد الرشكة املصنعة.
الحظنا ان الحكومة االمريكية اخذت عىل عاتقها
اعطاء اللقاح لجميع املواطنني ،واي مضاعفة
تحصل ستقوم عندها الدولة باجراء الطبابة
املطلوبة للمريض املترضر ،اضافة اىل توليها
مهمة التعويض عليه.

■ كيف ترى القانون الذي صادق عليه املجلس
يف موضوع لقاح كورونا ،وهل تم التزام رشوط
الرشكات؟
□ طلب من رشكات االدوية يف الواليات املتحدة
االرساع يف تحضري لقاحات كورونا .وقامت رشكات
فايزر ومودرنا وغريهام بانتاج اللقاح بعد الحصول
عىل اذن طارىء من وكالة االدوية والتغذية
االمريكية .ال تقدم اي رشكة عىل انتاج اي لقاح قبل
قيامها باالبحاث املطلوبة والتي قد متتد اىل سنتني
او ثالث سنوات .عندما وجد االمريكيون ان هذا
اللقاح آمن جرى السامح للرشكات باستعامله،
لكن الرشكات كانت تخىش من قيام دعاوى ضدها
من مترضرين سبق ان تلقوا هذا اللقاح .مثة ■ اذا حصلت مضاعفات عند مريض لبناين تلقى
قانون يف امريكا واوروبا يسمى االستعامل الطارىء اللقاح َمن يتحمل املسؤولية؟
□ من حق الشخص الذي اصيب مبضاعفات من
ملثل هذه الحاالت.
جراء اللقاح ان يقدم شكوى اىل اللجنة الفنية
■ القانون الذي اقره مجلس النواب مل تقدم عليه يف وزارة الصحة التي تحدد بدورها اسباب هذه
املضاعفات ما اذا كانت ناتجة من اللقاح او
دول عدة مثل االردن عىل سبيل املثال؟

من جراء اسباب اخرى ،فيام تقدر هذه اللجنة
التعويض عىل املترضر.
■ متى ستكون هذه اللقاحات متوافرة يف لبنان؟
□ ستصل يف شباط الجاري .بات يف االمكان الحصول
عليها من مختلف الرشكات يف العامل ،من دون اي
احتكار ،علام انه بعد صدور القانون اصبح يف
امكان الرشكات الخاصة استرياد هذه اللقاحات .مل
تعد الرشكات تخىش الدعاوى ضدها بعدما اخذت
الحكومة اللبنانية هذه املسؤولية عىل عاتقها يف
ظل التصدي لهذه الجائحة التي تهدد ارواح الناس.
وسط انهيار اقتصادات العامل ،استعملت الدول
االوروبية هذه اللقاحات يف اوضاع طارئة ،هذا ما
فعلته ايضا السعودية واالمارات العربية املتحدة يف
شكل طارىء وتحملت حكومتهام املسؤولية.
■ كيف كان تجاوب الكتل النيابية مع لجنة
الصحة يف خصوص هذا القانون؟

□ جميع النواب كانوا عىل تجاوب تام ،ومل يخضع
املوضوع ألي تسييس .نحن يف اللجنة وقعنا
االقرتاح املعجل املكرر من  10نواب ،وقد عجلنا
يف انضاجه يف الهيئة العامة.
■ هل سيحصل املواطن عىل اللقاح مجانا؟
□ قامت منظمة الصحة العاملية بوضع منصة
بالتعاون مع التحالف الدويل للقاحات .وعملت
املنظمة منذ البداية عىل توفري هذه اللقاحات
للدول الفقرية وعدم حرصها عند نظرياتها الغنية.
اللقاح سيوزع مجانا بعدما اقدمنا عىل حجز كمية
تقدر بـ 20يف املئة من عدد سكان لبنان ،وجرى
احتساب العدد بـ 5ماليني نسمة.
■ ما هو مصري الالجئني الفلسطينيني والنازحني
السوريني؟
□ تقع املسؤولية هنا عىل مفوضية شؤون الالجئني
واالونروا بعد تربعهام بدفع مثن هذه اللقاحات
املخصصة للفلسطينيني والسوريني عندنا.

رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي.

■ ميكننا القول ان  25يف املئة من اللبنانيني
سحصلون عىل اللقاحات؟
□ نعم ،يف البداية يجب ان نصل اىل هذا الرقم.

املطلوب من الجميع
تلقي اللقاح ومن املعيب
القول انه مؤامرة

■ بعد العمل عىل تسهيل الحصول عىل اللقاح
اين اصبحنا امام جائحة كورونا؟
□ برصاحة اقول ان اللجنة الوزارية مل تكن عىل
املستوى املطلوب .اصدرت لجنة الصحة جملة
من التوصيات مل يتم االخذ بها ،وهذا ما ركزنا عليه
قبل رأس السنة املنرصمة وبعدها ،علام ان لجنتنا
عقدت اكرث من اجتامع بواسطة تقنية الفيديو
ويف ساعات متأخرة من الليل .طالبنا باقفال البلد
وتم التطبيق بعد حصول عدد من االستثناءات
قبل ان يتم االقفال االخري .دعونا يف اليوم االول
من السنة اىل رضورة تطبيق اقفال تام وشامل،
واال سنتوجه اىل كارثة بعدما تلقينا ما خلفته
حفالت ليلة رأس السنة التي ساهمت يف ارتفاع
االصابات .ثم قامت اللجنة الوزارية بالدعوة اىل
اقفال يف البلد ،بعدما اكدنا ان االستثناءات لن
تفيد .ال بد من االشارة اىل ان الخالفات التي
وقعت يف اللجنة اثرت عليها كثريا .ال بد من
تحميل املسؤولية اىل املواطنني ايضا وال يزال مثة
اشخاص يتوجهون اىل املستشفى والسوبرماركت

من دون كاممة ،فضال عن تجمعات كبرية حيث
مل تحرتم فيها ادىن القواعد املطلوبة .هل يعقل ان
نشهد كل هذه التجمعات امام املصارف وهذا ما
عاينته يف شتورا عىل سبيل املثال ،اضافة اىل ما
يحصل امام محطات املحروقات .اقول هذا الكالم
من حرقتي عىل صحة املواطنني.
■ هل ميكننا القول ان  20يف املئة من اللبنانيني
اصيبوا بالفريوس؟
□ اصبحت هناك مناعة عند املواطنني يف حدود
الـ 13يف املئة .يزيد عدد املصابني عىل  220الف
شخص ويف االمكان رضب هذا الرقم بـ 5مرات
وفق املعطيات العاملية .ميكننا القول ان  20يف
املئة من املواطنني اصيبوا بالفريوس ،لكن املطلوب
هو الوصول اىل مناعة عند الناس يف حدود 70
يف املئة من اجل االطمئنان اىل اننا بلغنا مناعة
القطيع .املشكلة عندنا اننا ال نقوم بابحاث ،واي

فريوس ينترش يف العامل نفتش عن اضعاف قوته
والحد من قوة انتشاره بني الناس الظهار تخفيف
امليكروب وتحديد قوة االذية واالنتشار .تتمثل
مناعة القطيع يف  %70من املواطنني من اجل ان
ال يساهم الفريوس يف عدوى اكرب ،عندها ميكن
التصدي للفريوس عند الـ %30الباقية .مل تصل
اي دولة يف العامل اىل مناعة الـ 70بعد .لقد حاول
رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون ان يصل
اىل هذا الرقم وفشل ،وعندما اصيب هو بالفريوس
بدل رأيه .مناعة القطيع مسألة ال اخالقية من
دون اللقاح ألن صاحب الصحة الجيدة ميكن ان
ينجو ،لكن مريض السكري والضغط عىل سبيل
املثال من املمكن ان ميوت.
■ يف الخالصة ماذا تقول للبنانيني بعد كل هذه
التجربة؟
□ املطلوب من الجميع تلقي اللقاح عند
وصوله ومن املعيب القول انه مؤامرة السيام
بعد انهيار اقتصادات العامل .تعرضت االنظمة
الصحية ملشكالت كبرية ،لكن بعد الحصول
عىل اللقاحات ومرور  5اشهر نتطلع اىل مناعة
اكرب يف املجتمع ،مع االبقاء عىل وضع الكاممة
ومسافة التباعد االجتامعي ،والتوقف عن
الزيارات ألن تفيش الفريوس داخل البيت ينقل
العدوى برسعة كبرية.
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خوري :اللقاحات ستوزع
من دون اي محسوبيات

جائحة ال ترتوي

يؤكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون
الصحية النائب السابق الدكتور وليد خوري ان
اللجنة املعنية يف وزارة الصحة خصصت  35مركزا
قابلة للزيادة من اجل القيام بعمليات التلقيح
للمواطنني واملقيمني عرب املنصة االلكرتونية،
واسترياد اللقاحات من رشكات متنوعة.

■ كيف ستتم عملية توزيع اللقاحات وتلقي
املواطنني لها؟
□ مثة آلية جدية تم وضعها عرب لجنة برئاسة
الدكتور عبدالرحمن البزري ،انطلقت قبل
شهرين يف وزارة الصحة .وضعت اللجنة عددا
من الرشوط لتوزيع هذه اللقاحات بدءا من
اوائل االشخاص املستفيدين الذين يجب ان
يتلقوا اللقاح قبل غريهم .تم تحديد  750الف
لبناين يف املرحلة االوىل ،اضافة اىل  300الف
مقيم من الالجئني الفلسطينيني والنازحني
السوريني .ستصلنا اللقاحات من رشكة فايزر
بدءا من هذا الشهر ،عىل ان نتلقى منها مليون
و 50الف لقاح خالل سنة .يجري العمل
يف الوقت نفسه بعد االعتامد املايل الذي
وقعه الرئيس ميشال عون بقيمة  27مليار
لرية لبنانية لوزارة الصحة ،عىل رشاء لقاحات
من كوفاكس وهي منصة تديرها االمم
املتحدة انشأتها للبلدان املتعرثة ماليا بغية
الحصول عىل لقاحات باسعار مقبولة ،علام
اننا حجزنا لقاحات من هذه الرشكة عىل ان
تدفع الدولة مثنها.

■ كيف ستصل اللقاحات اىل اماكن التربيد؟
□ تعود مهمة وصول اللقاحات اىل الربدات تحت
السبعني درجة اىل رشكة فايزر ،وستتم االستعانة
بالجيش اليصالها اىل املراكز املخصصة.

■ بعد وصول هذه اللقاحات اىل لبنان كيف
سيتم توزيعها؟
□ من بداية شباط سيكون هناك  35مركزا
يف بريوت ومختلف املناطق ،وستؤمن هذه
اللقاحات يف مراكز صحية كبرية تعود اىل
الحكومة او يف مراكز ومستشفيات جامعية
تم تجهيزها قبل نهاية كانون الثاين الفائت.
خصصت ايضا مجموعات من الفرق املدربة
لتنظيم اللقاحات ،وسيتناوب يف كل مركز عدد
من املساعدين االداريني ،ومن  6اىل  8ممرضات
عىل االقل يقمن باعامل التلقيح تحت ارشاف
طبيب مسؤول عن املركز.

■ هل اجهزة الدولة الطبية وغريها قادرة عىل
القيام بهذه املهمة؟
□ يطرح هذا السؤال بشكل جدي عىل املعنيني.
سنبدأ بدفعات قليلة يف البداية ،وسنتلقى يف
االسبوع االول  30الف جرعة فيام سريتفع العدد
تدريجا عىل ان يتم توزيع الجرعات تباعا عىل
املراكز .سيتلقى الشخص اللقاح عىل دفعتني،
وذلك بعد مرور  21يوما عىل املوعد االول.
بداية ،سيتلقى اللقاح جميع العاملني يف القطاع
الصحي واالستشفايئ ،من ممرضني واداريني ،وكل
شخص عمره  75سنة وما فوق ،عىل ان نهتم كل
اسبوع بفئة عمرية معينة.

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري.

طلبنا عبر منصة
كوفاكس مليونني
و 700الف جرعة لقاح

■ هل يف امكان رشكة استرياد ادوية ان تجلب هذا
اللقاح وتبيعه للمواطنني؟
□ ال بد من مرور مثل هذه العملية عرب وزارة
الصحة التي سترشف بالطبع عىل مراكز التلقيح.
■ هل من الرضوري ان تعرف وزارة الصحة بكل
شخص يتلقى اللقاح؟
□ هذا امر اكيد ،ألن مثة منصة الكرتونية ستكون
هي املسؤولة عن هذه العملية .ال ميكن ألي
شخص تلقي هذا اللقاح من دون تسجيل اسمه،
لذا من غري املمكن ان يتم تهريب اللقاحات.
■ ماذا بالنسبة اىل اللقاح الصيني؟
□ مثة لقاحات ستأيت عرب منصة كوفاكس من
رشكات صينية وغريها ،فيام طلبنا الحصول من
هذه املنصة عىل مليونني و 700الف جرعة .نحن
بالفعل امام تحديات كبرية يف مواجهة الفريوس.
■ هل من خشية يف عملية توزيع اللقاحات عىل
املراكز يف املناطق ودخول عامل املحسوبيات؟
□ اذا التزمنا املنصة وتعليامتها وما تحدده لجنة
وزارة الصحة لن نصل اىل هذه املحسوبيات ،علام
اننا وضعنا عددا من االسس لعدم الوقوع يف اي
اخطاء .هذا املوضوع سيبقى محل متابعة مبارشة
من رئيس الجمهورية.
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