
في هذا العدد

يف ظل جائحة كوفيد ـ 19 التي تجتاح العامل بال هوادة، مهددة وجود البرشية ذاتها، ناهيك مبا احدثته من تغيري يف 
االقتصاد واساليب الحياة، فإن دعوات انكارية لوجود الفريوس من االساس، مصحوبة مبعارضة لتناول اللقاح بذرائع 
شتى، تصبح نوعا من قرار يف انتظار املوت كحد ادىن، او شكال من اشكال التحريض عىل االنتحار، ألن حق االنسان 

يف العيش حرا يبقى مقيدا، اخالقيا وقانونيا، بعدم تعريض حياة االخرين للخطر القاتل.
بعيدا من نقاش جنس املالئكة حول اهمية هذا اللقاح او ذاك، وهو نقاش من طبيعة تجارية تنافسية بني رشكات 
ودول، فإن "االمن العام" خصصت منذ ظهور  فريوس كورونا وال تزال، مساحات عىل صفحاتها تتناول تطور هذه 
الجائحة يف لبنان، واالجراءات املادية والطبية الواجب اتخاذها. اليوم نلقي الضوء عىل اهمية الدعوة اىل تلقي اللقاح 
املضاد لهذا الفريوس يف طريق االلف ميل للقضاء عىل جائحة العرص. اسباب الحديث عن هذا االمر كثرية وعديدة، 
تبدأ من ضعف االقبال عىل التسجيل يف املنصة، وصوال اىل االنخراط الغريب من غري املتخصصني يف حمالت تطعن 

بفعالية هذا الرتياق، ناهيك باخرين مهووسني بـ"عقدة املؤامرة".
عمليا، هناك تفاوت يف فعالية اللقاح بحسب االراء الطبية. لكن االهم تقاطع هذه االراء الصادرة عن منظمة الصحة 
العاملية ومراكز بحثية جرثومية معروفة بصدقيتها واكادمييتها عند اهمية تلقي العالج  ملكافحة الفريوس. ولكون 
الرتياق مفيدا جدا، فإن تلقي اللقاح رضورة صحية واجتامعية واخالقية، ال ميكن القفز فوقها تحت اي ذريعة من 
الذرائع. واذا كان القانون ال يجرم املمتنعني عن تلقيه، فيصبح من الرضوري ان ينخرط املجتمع اللبناين كله وبكل 

طاقاته االعالمية، وعرب وسائل التواصل االجتامعي، يف حملة توعية ستنقذ حتام مئات االرواح من اهلنا وعائالتنا.
اللقاحات آمنة وتشكل  املجال، فان كل  الطبية يف هذا  املدارس  ايضا وايضا، وبعيدا من رصاع الرشكات، وانخراط 
رضورة لكبح املوت الذي يجتاح منا شيبا وشبابا. واذا كان من اثارها بعض االمل او التحسس، فهذا ال يلغي عىل 
االطالق ما توفره من امان صحي. واي استعادة لسريتها تقطع الشك باليقني لجهة نجاة البرشية يف اصقاع العامل مع 

كل استجابة لها يف مواجهة الفريوسات التي توالدت عرب التاريخ. فهي وحدها من وفرت للمتلقني امانا صحيا. 
اللقاح علم قائم يف ذاته، ومكمل اسايس ملفهوم الصحة مبعناها الطبي والعلمي. واذا كانت االثار الجانبية واملحدودة 
هي سبب هلع البعض الذي يستعملها الستثارة مخاوف الناس، فان هذه االثار هي الدليل عىل التفاعل االيجايب. 
ففي النصف الثاين من تسعينات القرن السابع عرش، اكتشف العامل والطبيب االنكليزي ادوارد جيرن مفهوم اللقاح 
خالل انتشار موجة الجدري انذاك. وكان من خالل مالحظته، ان النساء اللوايت يحلنب االبقار املصابة بالجدري هن 
اقل عرضة لالصابة بالعدوى ما خال ظهور بثور صغرية عىل اياديهن. عندها اخذ القيح من البثور وحقن طفال به، 
فكان ان اصيب االخري بيشء من االعياء خالل االيام االوىل ليتامثل بعدها اىل الشفاء، وليكتسب مناعة يف مواجهة 
جائحة ذاك الزمن. ومن حينه اىل اليوم راح علم االبحاث الجرثومية وعلم اللقاحات يخوضان املعركة تلو االخرى يف 
الدفاع عن صحة البرش. كان هذا املسار طويال وشاقا، لكنه حمى كل ادمي عىل هذه االرض، اللهم من رفض تلقي 

اللقاح بسبب من هلوسات.
املطلوب االن، وبال تردد، التفاعل االيجايب مع سياسة التلقيح للحد من الخسائر البرشية وهي االهم من الخسارات 

االقتصادية. 
تلقي اللقاح سيمنحنا فرصة العيش بشكل اكرث امانا، وسيمنحنا مجددا روعة التالقي والتفاعل والتخالط االجتامعي، 
بعد سنة من خوف اجتاحنا ورصنا نتعاطى فيه مع ذواتنا ومع غرينا كأننا اوبئة متحركة ومتنقلة. كل خطوة ايجابية 

نحو تلقي اللقاح، ستخفف مسافات من السري الطويل وراء جنازات نحو القبور يف وداع احبائنا.

"االمن العام"

اللقاح واجب صّحي وأخالقي


