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الساحلي: الفيروس لم ُيهزم ولم نربح
اللبنانيون على حافة الهاوية... لنتعظ!

االحتامالت  فان  معا،  والشعبي  الحكومي  املستويني  عىل  الجهات  كل  تتكاتف  مل  اذا  الهاوية صحيا.  حافة  عىل  لبنان 
املقبلة ستكون اكرث خطورة، والسيناريو االيطايل الذي تخوف منه كثريون وصل اليه اللبنانيون، فيام صارت الخشية ان 

نذهب اىل قعر اعمق ما مل نتدارك ذلك 

كورونا  فريوس  ظهر  عندما   ،2020 اذار  يف 
يف ايطاليا، رسعان ما سجلت ارقام اصابات 
يقطنه  بلد  وهو  يوميا،  االف  ستة  تخطت 
الرغم من  نسمة. عىل  مليون   60 اكرث من 
استثنائية،  كارثة  مثابة  االمر  اعترب  ذلك 
االيطايل  النموذج  عن  الحديث  وصار 
يرضب كمثل للرتهيب مام سيأيت لو مل يتخذ 

اللبنانيون كل ما يلزم لتجنب االنهيار. 
يف 15 كانون الثاين 2021، سجل لبنان اعىل 
اىل  االصابات  وصلت  حيث  االن،  حتى  رقم 
6154 اصابة، وهو بلد ال يشكل سكانه سوى 
اقل من 10 يف املئة من عدد سكان ايطاليا. 

تقديرات طبية بأن نسبة االصابات يف البلد 
رسميا  سجل  حيث  املحظور،  اىل  وصلت 
من  اقرتبوا  ووفيات  اصابة  الف   260 نحو 

حاجز االلفني. 
يف  بل  فقط،  هنا  يكمن  ال  الخطر  لكن 
كارثة  بعد  حصل  الذي  الكبري  االرتفاع 
تفيض  املستشفيات  جعل  ما  السنة،  رأس 
مبرضاها وتوصد االبواب احيانا يف وجه من 
وال  متوافرة،  كافية  ارسة  ال  ألن  اليها  يلجأ 
وضعهم  تدهور  من  تساعد  تنفس  اجهزة 
قادرة  الفائقة  العناية  غرف  وال  الصحي 

عىل استيعاب املزيد. 

آب  يف  بريوت  مرفأ  انفجار  فعل  مثلام 
بسبب  الفريوس  نرش  يف  فعله  املايض 
قرسيا،  االجتامعي  التباعد  قاعدة  انفالت 
السنة  رأس  وسهرات  االعياد  فرتة  فعلت 
حيث  الرسمية  االرقام  تظهر  كام  فعلها 
يعد  2020، مل  االول  كانون   31 قبل  ما  ان 
التي  االصابات  اىل عدد  بالنسبة  بعده  كام 
االف  و4   3 متخطية  يوم  كل  تقفز  راحت 

بل و6 االف اصابة. 
فجر  لبنان  يدخل  ان  البديهي  من  كان 
مرحلة  الفائت  الثاين  كانون   14 الخميس 
وسط  الشامل،  االغالق  من  جديدة 

عىل سبيل املثال، وصلت اصابات كورونا يف 
لبنان يف احصاءات وزارة الصحة عشية بدء 
الشامل اىل 4988 حالة و35 حالة  االغالق 
 3144 سجل  بينام  ساعة،   24 خالل  وفاة 
ايام  اربعة  بعد  وفاة  حالة  و53  اصابة 
عىل بداية االغالق، يف حني سجل يف كانون 
الثاين، اي قبل االغالق باسبوع 5440 اصابة 

و17 حالة وفاة.
لبنان  اعلن  املأساوي،  املشهد  يكتمل  ليك 
الحالة  املايض، تسجيل  االول  كانون   25 يف 
فريوس  من  الجديدة  الساللة  من  االوىل 
كورونا، عرب رحلة جوية اتية من بريطانيا، 
يف حني حذرت منظمة الصحة العاملية من 
ان السنة الثانية من كورونا ستكون اصعب 

من التي سبقتها. 
تحققت املخاوف التي عرّبت عنها املنظمة 
الفنية  العاملية عندما قالت املديرة  الصحة 
فان  ماريا  املنظمة  يف  الطوارئ  لربنامج 
بعد  ستشهد  الدول  بعض  ان  كريخوف 
لالوضاع  كبريا  تدهورا  االعياد  فرتة  انتهاء 

قبل ان يبدأ تحسنها. 
اجتمع  الذي  للدفاع  االعىل  املجلس  وكان 
الجمهورية  رئيس  برئاسة  بعبدا  قرص  يف 
الطوارئ  حالة  اعلن  عون  ميشال  العامد 
الصحية ملواجهة خطورة تفيش وباء كورونا، 
والجهات  االمنية  االجهزة  من  طلب  كام 
التي  القوانني  تطبيق  يف  التشدد  القضائية 
استقبال  عدم  عند  املستشفيات  تعاقب 
الحاالت الطارئة مبا فيها حاالت كورونا، كام 
تعاقب عن عدم االلتزام باجراءات وتدابري 
محارض  وتسطري  العامة،  والسالمة  الوقاية 
الالزمة يف حق من يخالف تلك  املخالفات 

التدابري املؤدية اىل انتشار وبايئ. 
الرئيس عون يف مستهل االجتامع عىل  اكد 
رضورة اتخاذ اجراءات جذرية حتى نتمكن 
وباء  لتفيش  الكارثية  التبعات  تخفيف  من 
تعد  مل  املستشفيات  ان  اىل  ولفت  كورونا، 
تتسع الستقبال املصابني. اما رئيس حكومة 
دياب،  حسان  الدكتور  االعامل  ترصيف 
فحذر من ان استمرار الرتاخي الذي رأيناه 
بكارثة  سيتسبب  االجراءات  تطبيق  بفرض 
غري  من  ان  مؤكدا  واجتامعية،  انسانية 

املسموح حصول اي تساهل.

عن  الحديث  يعد  مل  الوضع،  هذا  امام 
وطاة  تحت  الصحي  القطاع  انهيار 
الضغوط كالما عبثيا، وصار االغالق الشامل 
لكنها  الدولة،  البديهية من جانب  الخطوة 
يلتزم  مل  اذا  للفشل  معرضة  محاولة  تظل 
املواطنون ما هو متوجب عليهم من تباعد 
وحجر وكاممات وحرص، ألن ذلك سيكون 

مثابة االمل االخري للبنان واللبنانيني.  

علينا احترام االرشادات 
وتوفير اللقاحات من دون 

محسوبيات

الملف
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

الدكتور محمد الساحيل.

اجراءات امنية مشددة.

االقفال العام.
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"االمن  حاورت  التحديات،  هذه  يف ظل 
اختصايص  الساحيل،  الدكتور محمد  العام" 
ادارة  مجلس  رئيس  وانعاش،  تخدير 
مستشفى ميدالند يف زامبيا وممثل االتحاد 

الصحية. للرعاية  االفريقي 

من  الثانية  املوجة  امام  هزمنا  هل   ■
كورونا؟

استطاعة  يف  ان  االعتقاد  الخطأ  من   □

التكيف  علينا  كورونا.  فريوس  هزمية  احد 
ال  و  عيب  ال  ذلك  يف  وليس  الفريوس  مع 
استسالم. اجيال مرت وكانت عرضة الوبئة 
بعضها اقىس واستطاعت الخروج من االزمة 
لالسف  ويا  لكن  بنا.  تليق  حياة  ومنحنا 
اضعف  موقع  يف  كنا  الثانية  املوجة  امام 
بسبب غياب رؤية واضحة واعرتاف ضمني 
نتيجتها تحسم لصالح  باننا لسنا يف معركة 
فريق واحد. نحن يف عملية دمج وجودية، 
اسرتاتيجيا  ووضع  باملعرفة  التسلح  وعلينا 
اقتصاديا  صحيا،  املجتمع  فئات  كل  تحمي 

واجتامعيا. 

ومتابع مللف  توصياتك كطبيب  ما هي   ■
كورونا يف مرحلة االغالق وما بعده؟

□ يف مرحلة االقفال، مثة فئتان عليهام لعب 
املسؤولني.  وفئة  املواطنني  فئة  فعال:  دور 
)ال  املرن  االقفال  سبق  لو  امتنى  كنت 
عملية  استثناءات(  وجود  ظل  يف  الحديدي 
معايري  عىل  مبنية  واضحة  علمية  تقييم 
العاملية.  املعايري  االعتبار  يف  تأخذ  لبنانية 
تقييم  قراءة  محاولة  هو  اليوم  يحصل  ما 
لجان  ثالث  وارقام  توصيات  عىل  مبني 
املواطنية.  مسؤولية  فرد  كل  عىل  متناحرة. 
اننا  حولنا  من  وكل  انفسنا  اعتبار  يجب 
االرشادات  اتباع  علينا  لذا  الفريوس  نحمل 
االجتامعي،  التباعد  تضم  التي  الصحية 
املنزل،  من  الخروج  عند  الكاممة  ارتداء 
عند  دوريا.  والصابون  باملاء  اليدين  وغسل 
مع  االختالط  عند  او  عارض  بأي  الشعور 
عزل  علينا  وجب  بالكوفيد،  اصيب  شخص 
خمسة  بعد    PCR فحص  اجراء  انفسنا، 
 ايام  ويفضل ان يجرى يف السيارة عرب خدمة 
)Drive Thru(  وعدم املخالطة حتى تظهر 
العزل  اما  تحتم  سوف  التي  الفحص  نتيجة 
ال  السلبية  النتيجة  الجزيئ.  العزل  او  التام 
عىل  الفريوس.   نحمل  ال  اننا  حتام  تعني 
عىل  العمل  االقفال  فرتة  خالل  املسؤولني 
ابدا  يعني  ال  الجهوز  البالد.  جهوز  تأمني 
زيادة عدد االرسة فقط بل يكون عىل صعد 
مختلفة: جهوز اداري  )معايري تقييم، معايري 
جهوز  داتا...(،  قانونية،  متطلبات  ترخيص، 
الطبية،  الطواقم  )توزيع  ولوجستي  مايل 

ال حسم مع جائحة 
كورونا هذا العام

املسؤولية تقع على 
الجميع والسيما على االعالم

قوى االمن: تدقيق يف األذون او ضبط مخالفة.

محارض ضبط مخالفة االجراءات.

متاجر ومحال التزمت االقفال العام.

متكاىفء  توزيع  ووسائل  حفظ،  مستودعات 
واللقاحات(،  الطبية  واملستلزمات  لالدوية 
االدمغة،  هجرة  ازمة  ظل  يف  برشي  جهوز 
تم  حال  يف  وتكنولوجي.  استشفايئ  وجهوز 
بعد  ما  فرتة  تصبح  االقفال،  خالل  ذكر  ما 
االزمة.  ادارة  ناحية  من  مقبولة  االقفال 
االرقام قد تبقى يف تزايد و/او انخفاض، لكن 
حدة الوباء متيس اقل فتكا مبجتمعنا، مام قد 

يعيد بعضا من ثقة املواطن بالدولة. 

املتحدة تفيش عدد من طفرات  لالمم  التابعة  العاملية  الصحة  اعلنت منظمة 
تسجيل  انه جرى  واوضحت  العامل.  انحاء  مختلف  املستجد يف  كورونا  فريوس 
اصابات بطفرة الفريوس التاجي املعروفة بـVOC   التي تم رصدها الول مرة يف 
بريطانيا يف 14 كانون االول يف اكرث من 50 دولة، فيام تفشت الساللة املعروفة 
بـ 501Y.V2  التي تم تسجيلها للمرة االوىل يف 18 من الشهر ذاته وظهرت يف 

جنوب افريقيا يف 20 دولة ومنطقة.
اكتشاف  املايض  الثاين  كانون   9 يف  ابلغتها  اليابان  ان  اىل  املنظمة  اشارت  كام 
وتم   ،B.1.1.248 االويل   االسم  عليه  اطلق  التاجي  الفريوس  من  آخر  تحور 
تشخيصه لدى اربعة مسافرين لدى عودتهم من الربازيل. ولفتت اىل ان هذا 
  E484Kو  K417N/Tالتحور يشمل ثالث طفرات مثرية للقلق، وهي معروفة بـ 
وN501Y، باالضافة اىل اكتشاف الخرباء يف الربازيل طفرة مامثلة لـE484K  من 

املرجح انها تحورت بشكل مستقل عام تم تشخيصه لدى هؤالء املسافرين.

سالالت جديدة!

■ املسؤولية االكرب للمواجهة عىل الناس 
ام عىل الحكومة ووزارة الصحة؟

وهناك  الجميع،  عىل  املسؤولية  تقع   □
االعالم.  عىل  كربى  وطنية  مسؤولية 
من  تبادر  ان  االعالم  وسائل  عىل  اليوم، 
كافة،  االفرقاء  بني  جرسا  وتصنع  جديد 
رضرا  تشكل  معلومات  نرش  من  والحد 
عىل الجميع وحتى عىل الصحة النفسية 
االزمة  من  نخرج  عندما  املجتمعية. 
البعض  اداء  تقييم  نستطيع   متعافني، 

املستشارين.  وتناحر 

■ هل تحسم املعركة مع الوباء يف لبنان 
يف العام 2021؟ 

ارى  ال  النني  حسم  هناك  يكون  لن   □
يف  الكورونا  مع  سنتكيف  هل  معركة. 
اعتقد.  ال  موضوعية  بكل  2021؟  العام 
اىل  والولوج  مفتوحا،  بات  اليوم  العامل 
قبل  للجميع  متاحا  يكون  لن  اللقاحات 
عام او اكرث. لكن اذا احرتمنا االرشادات، 
عرصية  مستقبلية  رؤية  وطبقنا 
متوازن  علمي  بشكل  لقاحات  واّمنا 
استثناءات  دون  من  االولوية  للفئات 
الفصل  نهاية  يف  ميكننا  ومحسوبيات، 
الحياة  اىل  العودة  العام  من  الثالث 

الطبيعية. 

اىل  بالنسبة  االولويات  هي  ما   ■
للبنان؟  املتاحة  اللقاحات 

عرضة  االكرث  للفئات  هي  االولويات   □
املصابون  السن،  )كبار  لالشرتاكات 
جهاز  عىل  تأثري  لها  مزمنة  بامراض 
او  مبارش(  غري  او  مبارش  بشكل  املناعة 
وتشمل  الطبية  )الطواقم  لالصابة  عرضة 
كل العاملني يف القطاع الصحي مبن فيهم 
باالضافة  والتعقيم(،  التنظيفات  عامل 
يف  كاالفراد  العمل  بحكم  املتخالطني  اىل 
بالالجئني  يتعلق  ما  يف  االمنية.  االجهزة 
تلقيح  خطة  تطبيق  وجب  والنازحني 
رقمية  دراسة  عىل  تعتمد  متوازية 
احصائية، ألن داتا املعلومات يف ما يخص 
التفاصيل  من  العديد  اىل  تفتقر  هؤالء 

عىل الصعيد الصحي. 


