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رحلة األلف ميل بدأت في لبنان
قد نحتاج إلى عامني لإلنتهاء من التلقيح 

اذار(   10 بعدها )يف  اول وفاة  ثم   )2020 بفريوس كورونا )21 شباط  اصابة  اول  لتسجيل  االوىل  السنوية  الذكرى  يف 
لبنان  قيام  بارقة االمل الحت مع  الكوروين حتى االن. لكن  الخطر  العامل، من دائرة  لبنان، اسوة بكل دول  مل يخرج 

بالخطوة االوىل يف رحلة االلف ميل املتمثلة ببدء اعطاء اللقاح

املعادلة صارت واضحة عند كثريين: بال االنتصار 
الصحي لن يكون هناك اقتصاد ولن تكون عودة 
الحياة بشكل طبيعي، وهي لن تسري  اىل عجلة 
نحو النجاة من دون اللقاحات التي تلقاها حتى 
االن نحو 300 مليون انسان، بعدما اصاب الوباء 

نحو 120 مليون انسان، وقتل نحو 3 ماليني. 
التفاؤل،  عىل  تبعث  اللقاح  خطة  كانت  اذا 
مبحارصة الوباء يف مرحلة زمنية ما، فان الطريق 
لبنان  حيث خرس  لبنانيا،  سهال  يكن  مل  هنا  اىل 
اصيب  فيام  االف شخص،  اربعة  من  اكرث  ارواح 
بالوباء نحو 400 الف شخص اخرين، عاىن الجسم 
الطبي حد االنهكاك واالستنزاف اليومي ملعالجتهم 
ورعايتهم بقدر ما سمحت القدرات واالمكانات.  

دخل لبنان مرحلة التلقيح يف 14 شباط املايض، 
من خالل لقاح  فايزر - بيونتيك، بداية مع االطباء 
تدريجا  تتوسع  ان  عىل  السن،  وكبار  واملمرضني 
وحاالتهم  اعامرهم  بحسب  املواطنني  فئات  اىل 
من  االوىل  الشحنة  وصول  غداة  وذلك  الصحية، 
اللقاحات وعددها 28500 جرعة من بلجيكا، يف 

اطار مساعدة من البنك الدويل.
التي  الخطة  ينجز  ان  لبنان  امام  االن  التحدي 
تتصور تطعيم 80 يف املئة من السكان يف حلول 
نهاية هذا العام، اذ يأمل ان يتلقى ما مجموعه 
بينها 2.7 مليون  اللقاحات،  6 ماليني جرعة من 
التي  الدولية  كوفاكس  منصة  اطار  يف  جرعة 

تشكلت لدعم الدول ذات االمكانات املحدودة. 
ال يزال لبنان، عىل الرغم من االقفال العام املشدد 
الذي بدأه يف كانون الثاين املايض، يسجل الفني او 
ثالثة االف اصابة يوميا بعد موجة ما بعد االعياد 
التي سجلت خاللها ارقام قياسية يف عدد االصابات. 
هذا يعني ان العبء امللقى عىل املستشفيات ال 
يزال ضاغطا مبستويات غري مقبولة. كام ارتفعت 
اعداد الوفيات اليومية والمست حدود املئة وفاة 

اكرث من مرة، وهو رقم قيايس يف لبنان. 

تواصلت  اذا  التلقيح  حملة  ان  ايضا  ذلك  يعني 
بنجاح، واستجابت معها مختلف الرشائح والبيئات 
من املواطنني، قد تكون بارقة االمل الوحيدة االن - 
اىل جانب الوقاية الدامئة طبعا - للخروج من دوامة 
الوباء، باعتبار انه كلام زاد تحصني االجسام، خرس 
الفريوس املزيد من الفرص لالنتشار والبقاء. ومثة 
مؤرش رصدته منظمة الصحة العاملية يتحدث عن 
تراجع يف عدد االصابات عامليا بنسبة 17% الربعة 
اجراءات  مرده  ذلك  ان  ويعتقد  متتالية،  اسابيع 

الوقاية املتخذة عامليا، وتزايد متلقي اللقاحات. 

كانون   14 يف  العام  االقفال  دخل  لبنان  وكان 
الفتح  اىل  شباط   8 يف  عاد  ثم  املايض،  الثاين 
خطط  ثالثة  ووضع  مراحل   4 عىل  التدريجي 
ترصيف  حكومة  رئيس  قال  كورونا.  ملواجهة 
انها تشمل اوال خطة ما  االعامل حسان دياب 
بعد مرحلة االغالق، وهي تتضمن ثالثة برامج: 
التتبع  برنامج تكثيف فحوص الـPCR، برنامج 
ملحارصة الوباء، برنامج زيادة القدرة االستيعابية 
الصحية  الطوارئ  خطة  وثانيا  للمستشفيات. 
التنفس االصطناعي  اجهزة  تأمني  تتضمن  التي 
اىل املنازل بالتعاون بني الصليب االحمر اللبناين 
التي  الوطنية  التلقيح  خطة  وثالثا  والبلديات. 

وضعتها وزارة الصحة.
واملعدية جاك  الجرثومية  االمراض  الربوفسور يف 
مخباط يقول ان نجاح خطة العمل يف لبنان يعتمد 
عىل وصول املزيد من اللقاحات تباعا، مشريا اىل 
اهمية املوافقة عىل اللقاح الرويس ودرس اللقاح 
ولقاح  جونسون  اند  جونسون  ولقاح  الصيني، 

الغالف
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

اسرتازينيكا. اما الدكتور محمد الساحيل، فقد اشار 
اىل انه ال يستبعد وجود ساللة لبنانية متحورة من 
فريوس كورونا، داعيا جهات البحوث اللبنانية اىل 

القيام بدورها لالجابة عن هذه املخاوف. 
اللقاحات،  اكتشاف  قبل  متوقعا، حتى  كان  كام 
فان العديد من الخرباء والعلامء حذروا من ظهور 
فجوة هائلة بني الدول الغنية والفقرية يف الحصول 
عىل اللقاح، او بني الدول املصنعة واملالكة للعقار، 
وتشري  استرياده.  عىل  تعتمد  التي  الدول  وبني 
احصاءات اجرتها وكالة الصحافة الفرنسية اىل ان 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكربى استعملت 
اعطيت  التي  اللقاحات  من   %50 نحو  وحدها 
حتى االن، علام انها ال تشكل سوى نحو 10% من 

سكان الكرة االرضية. 
االخرى  الطبية  الهواجس  يبدد  ال  ذلك  لكن 
حول مدى نجاعة اللقاحات يف القضاء متاما عىل 
من  ستتمكن  البرشية  كانت  اذا  وما  الفريوس، 
ام   ،2021 عام  خالل  الوباء  دوامة  من  الخروج 

املاضية،  الثالثة  القرون  يف  العامل  اجتاحت  التي 
كان هناك جائحات مثل االن واكرث ايضا، من بينها 
الطاعون والجدري وموجة االنفلونزا االسبانية التي 
نحو  اىل  وادت   1924 عام  حتى  مستمرة  ظلت 
100 مليون حالة وفاة يف العامل. يف كل االحوال، 
يف مطلع القرن التاسع عرش، مع موجة االبحاث 
البيولوجية والعلمية والطبية يف اكتشاف لقاحات، 
ادوارد  الدكتور  هو  بيولوجي  طبيب  اول  كان 
الجدري. يف  لقاح  اكتشف  الذي  االنكليزي  جيرن 
بدأت  العرشين،  القرن  اربعينات  او  ثالثينات 
اللقاحات تتقدم بقوة عندما بدأ العامل الفرنيس 
باستور لقاحا ضد داء الكلب ثم الديفترييا. بعدها 
التطورات  مع  وتواصلت  التطورات  سبحة  كرت 
ذلك  منذ  اللقاحات  تنتج  راحت  التي  العملية 
الوقت. اىل ان وصلنا اىل الخمسينات والستينات 
من القرن العرشين، وصار لدينا لقاح ضد الشلل 
وضد الحصبة والحصبة االملانية، حتى اصبح لدينا 
السبحة،  كرت  ثم  السبعينات.  يف  لقاحات  ستة 
وصار لدينا 26 لقاحا ضد التهاب الكبد والسحايا 
التيفوئيد  وحمى  الرئة  والتهاب  املاء  وجدري 
والحمى الشوكية وغريها، اىل ان وصلنا اىل املولود 
الجديد، ملرض خبيث للمرة االوىل يف تاريخ الطب، 
وهو لقاح ضد رسطان عنق الرحم، وهو رسطان 
90 يف املئة منه سببه فريوس. بالنسبة اىل فريوس 
كورونا الذي وصل الينا االن، فهو فريوس معروف 
سابقا، لكن الذي استجد انه انطلق من ووهان يف 
الصني، واجتاح العامل بسبب انتشار وسائل النقل 
كالطريان الرسيع الذي ينقل املرض بسهولة من 
بعدما  تفىش  فانه  ساعات،  خالل  قارة  اىل  قارة 
تحّول اىل يشء اخطر وحدث فيه تحور يف تركيبته 
الجينية. حاليا، تخرج منه سالالت جديدة، وبدأ 
ايجاد لقاح. صار هناك تنافس  العامل يتجه نحو 
علمي، ويف الوقت نفسه تنافس تجاري حول من 
يبدأ اوال حتى يستفيد منه ماديا، ألن العامل كلها 
يريد اللقاحات، البالد الغنية والفقرية عىل السواء. 

ايدي  بني  صارت  التي  اللقاحات  هي  ما   ■
العامل االن؟ 

□ صار لدينا خمسة لقاحات معتمدة حتى االن: 
فايزر بيونتيك االمرييك - االملاين، ومودرنا االمرييك، 
وجونسون  السويدي،   - الربيطاين  واسرتازينيكا 

باالضافة  الصيني،  وسينوفارم  جونسون  اند 

التلقح هو املهم اما 
اختيار نوع اللقاح فيعود 

الى اللجنة الطبية املشرفة 

الدكتور فاروق بزي. وصول اللقاح اىل بريوت.

واالهتامم بنقله.

سيتحتم عليها االنتظار اكرث. كام يتوجس كثريون 
من السباق التجاري القائم بني الرشكات العاملية، 

وان عىل حساب صحة الناس. 
القائم منذ  لكن السباق االكرث خطورة هو ذلك 
ارواح  وبني  الفريوس  بني  ما   ،2020 عام  بداية 
تاريخية  جذور  له  رصاع  وهو  ووعيهم،  الناس 
العلامء  عقول  وبني  والجراثيم،  الفريوسات  بني 

واالطباء. 
بزي،  فاروق  الدكتور  حاورت  العام"  "االمن 
الحاصل عىل دكتوراه الدولة الفرنسية يف الطب 
من جامعة غرينوبل، واختصايص يف طب االطفال 
والطب الوقايئ من فرنسا وله كتاب حول الطب 
الوقايئ تحت عنوان مبادئ الطب الوقايئ يف صحة 

االمومة والطفولة.

■ ما هي ابرز املحطات يف تاريخ رصاع البرشية 
مع اللقاحات؟ 

البرش  من  املاليني  ملئات  القاتلة  االوبئة  بعد   □
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تكون لديهم مناعة خفيفة، وبعض الناس مناعتهم 
تكون اقوى، فيأتيهم املرض بشكل اقل وطأة واقل 
خطرا، وهناك اجسام تتمكن من قتل الجرثومة 

والتغلب عليها. 

كورونا  مواجهة  يف  اللقاحات  تساهم  كيف   ■
والقضاء عليه؟ 

اللقاحات،  باعتامد  فوجئنا  كاطباء  نحن   □
سنوات  مرور  بعد  اال  لقاح  ال  ان  نعرف  الننا 
من  الناس  فئات  لجميع  وتجربته  دراسته  من 
االعامر كافة، وعىل فرتات زمنية طويلة لتحديد 
اثاره الجانبية. لكن يف ما يتعلق بكورونا فاننا مل 
نفعل ذلك، ألن العامل كله يف حالة جائحة، وهو 
ما يعزز مبدأ ان الحاجة اّم االخرتاع، ونحن االن 
ولسنا  سنة 2021  نحن يف  تكنولوجي.  تطور  يف 
يف سنة 1920، حيث تطورت التكنولوجيا والعلم 
البيولوجي واالبحاث. ولهذا صار هناك تسابق يف 
العامل. اذن، اللقاح هو جزء من الفريوس ندخله 
اىل الجسم، والجسم يقوم برد فعل وينتج اجساما 

مضادة تقيض عىل الفريوس. 

■ ماذا عن لقاح فايزر بيونتيك الذي بدأ توزيعه 
يف لبنان؟ 

به  واعرتفت  عامليا  طرحه  تم  لقاح  اول  هو   □
الرويس  )اللقاح  االمريكية،  واالدوية  الغذاء  ادارة 
رمبا طرح قبله(. يعمل فايزر بهذا االسلوب: اخذنا 
جزءا من فريوس كورونا التي لها ما يشبه تاج من 
مادة  مع  االنسان  جسم  يف  وادخلناه  االشواك،  
تؤدي اىل ترسيع تحفيز انتاج االجسام املضادة يف 
جسم االنسان، واعطت نتيجة بنسة 95 يف املئة 
شخص  الف   40 طالت  تجريبية  دراسات  بعد 
من كل االعامر، باستثناء االطفال الذين يتمتعون 

مبناعة قوية قادرة عىل مواجهة املرض. 

تلقت نسبة كبرية من  اذا  نجاحا  ■ هل نحقق 
مل  اصغر  نسبة  هناك  وظلت  اللقاح،  الناس 

تأخذها؟ ماذا يحدث؟
□ نحن نلقح الناس االكرث عرضة للمرض كالجسم 
الطبي واملمرضني والعاملني يف املستشفيات، ثم 
كبار السن الذي لهم افضلية بسبب اعامرهم، ثم 
فئة املصابني بامراض مزمنة. ثم فئة من 65  اىل 
75 سنة، وهكذا بحسب الفئات العمرية. فكلام 
كان العمر اصغر، كلام كانت نسبة االمراض اقل، 

او  السكري  امرض  االنسان خاليا من  كان  وكلام 
الضغط او القلب او الرشايني او الكىل، يكون اقل 
عرضة لالصابة مقارنة بغريه بدرجة كبرية.  وكلام 
االدوية  ويتناول  مزمن  مرض  االنسان  لدى  كان 
اكرث  كان  كلام  املرض،  بسب  مضاعفات  ولديه 
اولويات  ضمن  يصبح  وبالتايل  لالصابة  عرضة 
اللقاح. يبقى لدينا الجزء الشاب. رشيحة 16 سنة 
ونزوال، يشكلون يف لبنان نحو 30% من السكان. 
عام. وما تحت 30 سنة  بلد شاب بشكل  لبنان 
يشكلون نحو 55%. لهذا، فانه يف بداية الجائحة، 
حيث  ايطاليا  شامل  يف  يوميا  الناس  االف  مات 

يتقاعد كبار السن االغنياء. 

■ هل سيتمكن لبنان من اعطاء اللقاح اىل %80 
من السكان خالل العام الجاري؟

□ اشك يف ذلك الن هذا الوضع يتطلب امرين: 
ستلبي  كانت  اذا  وما  للقاحات  العاملي  االنتاج 
ما  متتلك  وان  منها،  الكايف  بالعدد  لبنان  طلب 
يكفي من املال لتطلب رشاء مليون لقاح. هناك 
امور تجارية كثرية تلعب دورها، ال انسانية فيها 
وامنا تجارة. نحن االن اللقاح الذي بدأناه حصلنا 
كم  واالن  الدويل.  البنك  من  مساعدة  عرب  عليه 
سنكون جدين وامناء عىل تأمني اللقاح، وقادرين 
عىل دفع املال، وهل سيتم التجاوب معنا ومنحنا 
املسألة ستتطلب  ان  لبنان  اتصور يف  نطلب.  ما 
سنة ونيف او سنتني، اذا مل يحصل امر كبري كأن 
ينهار الوضع االقتصادي بالكامل، او يجرى تهريب 

اللقاح هنا وهناك. 

■ هل تنصح بأن ينّوع لبنان بني االنواع املختلفة 
من اللقاحات؟

من  نوع  اي  باختيار  انصح  ان  ميكنني  ال   □
اللقاحات، علام انني تلقيت جرعة لقاح فايزر 
النه اول لقاح وصل اىل لبنان، والنني كنت عىل 
الئحة االولويات ألن عمري 76 سنة وانا طبيب. 
الطبية  اللجنة  اىل  تعود  مسألة  النوع  اختيار 
مالئم.  عمر  وألي  لقاح  اي  تقرر  التي  املرشفة 
ايضا  وهو  كان،  مهام  اللقاح  نتلقى  ان  املهم 
بحسب االعامر. فايزر مثال يالئم من هم يف الـ75 
سنة وصعودا ولهذا بدأوا به. اللقاحات االخرى 
العلمية  للجنة  والقرار  مختلفة،  اعامرا  تالئم 
التابعة لوزارة الصحة واللجنة الوطنية التي تتوىل 

شؤون الكورونا واللقاحات.

بدء التلقيح.

دورية لالمن العام يف احياء بريوت للتأكد من تنفيذ قرار االقفال العام.الفنان صالح تيزاين اول من يتلقى اللقاح.

تحدثت صحيفة اوبزرفر الربيطانية عن اكتشاف طفرة مخيفة لكورونا يف 13 دولة تحمل 
الواليات  يف  الجديدة  الطفرة  ظهرت  الصحة.  وخرباء  العلامء  قلق  تثري   ،E484K اسم  
وغانا  ونيجرييا  وفنلندا  واسبانيا  وبلجيكا  وفرنسا  وبريطانيا  والدامنارك  وكندا  املتحدة 
واالردن واوسرتاليا وسنغافورة.  يخىش الباحثون من ان تكون الطفرة الجديدة قادرة عىل 

تجنب االجسام املضادة الناتجة من اللقاحات املتوافرة حاليا.

التلقيح  مراكز  من  عدد  قيام  "بعد  انه  العامة  الصحة  وزارة  يف  االعالمي  املكتب  اعلن 
املعتمدة من وزارة الصحة العامة بتوجيه دعوات اىل املواطنني لالتصال مبارشة باملراكز 
للحصول عىل اللقاح ضد فريوس كورونا، وتعميم ارقام هاتفية لذلك، من دون الحاجة 
اىل التسجيل عرب املنصة الرسمية او انتظار املوعد الذي تحدده هذه املنصة، يهم الوزارة 
التأكيد عىل ان هذه الدعوات تشكل مخالفة رصيحة لتوجيهات الوزارة وملعايري الشفافية 
تذكر  الصحة  وزارة  وان  اللقاح،  الوطنية الدارة  اللجنة  مع  قبلها  املحددة من  والعدالة 
جميع املعنيني بالتزام الضوابط واملعايري الصادرة عنها، يف خصوص اعتامد املنصة الرسمية 
للتسجيل مصدرا لتحديد املواعيد وعدم خلق منصات خاصة، ايا تكن الحجة، وذلك تحت 

طائلة تجميد التعاون القائم مع املراكز". 

تلقى املفتش اول 
ممتاز املتقاعد 
ابراهيم نرص، 

املولود عام 1921، 
وهو اليوم يف املئة 

من سنيه، اللقاح يف 
احد املراكز الصحية 

املختصة.
طفرة جديدة

تسّجلوا على املنصة

معّمر متقاعد في االمن العام
يتلقى اللقاح

اللقاح السادس سبوتنيك الرويس الذي مل  اىل 
تعتمده ادارة الغذاء والدواء االمريكية حتى االن. 

اللقاح  انسان  يأخذ  ان  يعني  ماذا  طبيا،   ■
بشكل عام؟  

ـ تتألف عملية التلقيح بشكل اسايس من تحضري 
الذي يخلق املرض للجسم،  الفريوس  اللقاح عرب 
تخلق  التي  الليمفاوية  الغدد  تقوم  ان  عىل 
او  الجرثومة  وتهاجم  للحامية،  املضادة  االجسام 
الناس  بعض  وتقتله.  ما  ملرض  املسبب  الفريوس 

املفتش اول ممتاز املتقاعد ابراهيم نرص.


