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 378حالة ...و«تجارة» المختبرات ال تزال مستمرة

الحكومة تفرض حظر تجوال «اعتباطي»
سجلها ّ
 35حالة جديدة ّ
عداد كورونا أمس ليرتفع العدد إلى  368حالة مثبتة مخبريًا ،مع تسجيل
َ
حالتي وفاة .هذا التصاعد في ّ
العداد دفع بمجلس الوزراء إلى تمديد حال التعبئة العامة أسبوعين
إضافيين .قرار ترافق مع فرض حظر تجوال وإقفال عام لم يستثن حتى مصانع غذائية وصناعات
هي ّ
ّ
إنتاجيتها وزيادة عدد ساعات العمل فيها
بأمس الحاجة اليوم إلى رفع

راجانا ّ
حمية
إلى الثاني عشر من الشهر املقبل ،قرر
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،أمـ ــس ،ت ـمــديــد حــال
التعبئة العامة وفــرض اإلقـفــال العام
م ــن ال ـســاب ـعــة م ـس ــاء ح ـتــى الـخــامـســة
صـ ـب ــاح ــًا ،سـ ـنـ ـدًا إلـ ـ ــى مـ ــا أوص ـ ـ ــى بــه
املـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع .ل ـ ــم ي ـكــن
منتظرًا غير تلك الخاصة التي جرى
الترويج لها منذ يومني ،تماشيًا مع
امل ـس ــار ال ـ ــذي يـسـلـكــه ال ــوب ــاء ،وال ــذي
ي ـض ــع ل ـب ـن ــان ،ح ـت ــى اآلن ،ف ــي خــانــة
«الخطر الشديد» ،على ما قال رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،ح ـســان ديـ ــاب .فــإمــا
بـ ـل ــوغ ذروة ت ـت ـخ ـطــى قـ ـ ــدرة ال ـن ـظــام
الصحي على استيعابها ،وبالتالي
فتح الباد على سيناريوات ال تحمد
عقباها ،وإمــا تمديد «فـتــرة الحجر»،
وبالتالي الحفاظ على مسار متوقع
لإلصابات .وألن «فترة احتواء املرض
تتطلب خمسة أســاب ـيــع» ،كــان الـقــرار
بالتمديد ،مع فرض إجــراءات ّ
مشددة
تشمل إل ــى جــانــب اإلق ـفــال ال ـعــام منع
خروج وتجوال املواطنني في الشوارع
وال ـط ــرق ــات مــن الـســابـعــة م ـســاء حتى
الخامسة صباحًا .فيما استثني من
القرار «املطاحن واألفران والصيدليات
وامل ـص ــان ــع ال ـت ــي ت ـن ـتــج امل ـس ـت ـلــزمــات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة» .وف ـ ــي وق ـ ــت «ص ـ ـ ّـع ـ ــد» فـيــه
مجلس الــوزراء إجــراءاتــه ،لم يكن ،في
املقابل ،ثمة ما ّ
يفسر سبب لجوئه الى
تـلــك ال ـتــداب ـيــر ،فــا هــي حــالــة ط ــوارئ
وال ه ــي تـفـ ّـســر ح ــال الـتـعـبـئــة الـعــامــة
امل ـس ـت ـمــرة م ـنــذ ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع .وفــي
ظــل تـســاؤل البعض عــن األســس التي
اسـتـنــد إلـيـهــا املـجـلــس لـفــرض الحظر
على الناس ،دافعت مصادر حكومية

عارض وزير الصناعة
حظر التجوال المسائي
واعتبره ضربًا للصناعة

(هيثم
الموسوي)

عن القرار قانونيًا ،معتبرة أنه «وفقًا
لـ ـح ــال ال ـت ـع ـب ـئــة الـ ـع ــام ــة ا ّمل ـن ـص ــوص
عليها بقانون الدفاع ،يحق للحكومة
اتخاذ هكذا إج ــراءات استنادًا إلنهاء
املجلس األعلى للدفاع» .وثمة ما يبرر
أيضًا هذا األمر ،وهو «الحالة الخطرة
والحساسة التي تفرض علينا اتخاذ
ق ــرار مـنــاســب» .ثــالــث األس ـبــاب أن «ال
مجال لفرض حالة ط ــوارئ ،فهي عدا
عـ ــن ك ــون ـه ــا تـ ـف ــرض ح ــال ــة ع ـس ـكــريــة
وأمنية في الباد ،تحتاج إلقرارها إلى
تصويت في املجلس النيابي».
ل ـك ــن ،ف ــي م ـقــابــل ال ـت ـب ــري ــرات لـحــالــة
«اعـ ـتـ ـب ــاطـ ـي ــة» بـ ــاتـ ــت أش ـ ـبـ ــه ب ـحــالــة
«ط ـ ــوارئ مـقـنـعــة» ،لــم تـكــن مفهومة،
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ـ ـ ــرارات امل ـن ــع وال ـح ـظــر
الـتــي طــاولــت أنــواعــًا مــن الصناعات
األســاسـيــة .وقــد جــاء هــذا الـقــرار بعد
أقـ ـ ــل مـ ــن  48س ــاع ــة ع ـل ــى «إخ ـ ـ ـ ــراج»
املـ ـص ــان ــع ع ـل ــى أن ــواعـ ـه ــا مـ ــن دائ ـ ــرة
الحظر ،على ما يقول وزير الصناعة
عماد حب الله ،مستغربًا هذا التوجه
«ال ــذي إن استمر فسيكون سببًا في
قـتــل بـعــض ال ـص ـنــاعــات وامل ـصــانــع».
ّ
«بشدة...
حب الله أكد أنه واجه القرار
إال أن ــه ل ــم يـكــن بــإمـكــانــي إقـنــاعـهــم»،
الفتًا الى أنه «بدل أن ّ
نفعل اإلنتاجية
مــن خــال زي ــادة عــدد ســاعــات العمل،
جاء القرار بمثابة ضربة للصناعة».
وأوضــح أن «معظم املصانع ملتزمة

لجنة أيضًا
لمتابعة اللبنانيين
في الخارج!
كــان مــن املفترض أن تحمل جلسة
الحكومة ،أمــس ،إصــدار قــرار في ما
ي ـخـ ّـص الـلـبـنــانـيــني ف ــي الـ ـخ ــارج ،من
طالب ومقيمني ،أو هذا ما كان ّ
يعول
عليه الـعــالـقــون فــي بـلــدان االغ ـتــراب،
وجـ ـلـ ـه ــم مـ ــن ال ـ ـط ـ ــالب .ل ـ ـكـ ــن ،عـلــى
عكس الـتــوقـعــات ،جــاء ال ـقــرار «على
م ـهــل» ،إذ نــص عـلــى تـشـكـيــل لجنة
وزاريـ ـ ــة ملـتــابـعــة أوض ـ ــاع الـلـبـنــانـيــني
فــي الـخــارج ،برئاسة رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وعـ ـض ــوي ــة ن ــائـ ـب ــة رئ ـي ــس
املجلس ووزراء الخارجية واملغتربني
وال ـص ـحــة ال ـعــامــة واألشـ ـغ ــال الـعــامــة
والــداخـلـيــة والـبـلــديــات وامل ــدي ــر الـعــام
لألمن الـعــام .كــان الـحــري ،هنا ،بدل
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـن ــة ،ال ـت ـح ـل ــي ب ــال ـج ــرأة
ـرار ب ــإع ــادة ه ــؤالء ف ــورًا
وإص ـ ــدار قـ ـ ٍ
إل ــى ل ـب ـنــان ،وال يـتـطـلــب األمـ ــر أكـثــر
مــن ات ـخــاذ إج ـ ــراءات لــوجـسـتـيــة من
ال ـتــواصــل مــع ال ـس ـفــارات فــي الـبــالد
الـتــي يقيمون فيها لتحضير لوائح
ب ــأس ـم ــائ ـه ــم وال ـت ـن ـس ـي ــق م ــع ال ـ ــدول
لتجهيز عودتهم إلــى بــالدهــم .ولئن
ك ــان «عـ ــذر» ال ــدول ــة هـنــا أن ال ق ــرار
يمكن اتخاذه في ظل توقيف حركة
ال ـط ـي ــران ،أض ــف إل ــى أن ــه «ال يمكن
إعــادتـهــم إن لــم يكونوا قــد خضعوا
لفحوص فيروس كورونا» ،كما لفت
وزير الخارجية واملغتربني ناصيف
حـتــي أخ ـي ـرًا ،إال أن مــا يـمـكــن فعله
هو إخضاعهم للفحوص وإجــراءات
الـحـجــر لـحـظــة وصــول ـهــم إل ــى مطار
بـيــروت ،وهــو ما يطالب به العالقون
في معظم بالد العالم املوبوءة.

بإجراءات الوقاية والتعقيم ،وبالحد
مــن الـتـجـمـعــات .واق ـتــرحــت أن يكون
هناك فــرض عقوبات على املخالفني
للحؤول دون إقفال املصانع لساعات
هم بحاجة إليها» .مع ذلك ،يقول حب
الله إنــه أخــذ «وع ـدًا بــأن يـغـ ّـيــروا هذا
الــوضــع اإلث ـنــني املـقـبــل ( )...ونبحث
مـ ــن اآلن فـ ــي إم ـك ــان ـي ــة ال ـع ـم ــل عـلــى
متابعة العمل وفـتــح تلك املصانع».
وتشمل الئحة املصانع التي شملها
ً
ق ـ ــرار فـ ــرض اإلق ـ ـفـ ــال ل ـي ــا «م ـصــانــع
امل ـن ـت ـج ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة ع ـل ــى أن ــواع ـه ــا
مـ ــن دون اس ـت ـث ـن ــاء وم ـ ـيـ ــاه ال ـش ــرب
واألسمدة الزراعية وعلف الحيوانات
وم ـس ـت ـل ــزم ــات ال ـت ـع ـب ـئــة وال ـت ـغ ـل ـيــف
والحفظ من كرتون وورق وباستيك
ونايلون وزجــاج وخشب وألومنيوم
وال ـط ـبــاعــة املـخـصـصــة لـلـمـنـتــوجــات
ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـص ـح ـي ــة واملـ ـنـ ـش ــورات
الـ ـ ـت ـ ــوع ـ ــوي ـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة والـ ـتـ ـعـ ـبـ ـئ ــة
والتغليف».
ب ـع ـي ـدًا ع ــن امل ـ ـق ـ ــررات ،ي ــواص ــل ع ــداد
ك ــورون ــا تـسـجـيــل إص ــاب ــات ج ــدي ــدة،
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ت ـ ـقـ ــريـ ــر وزارة ال ـص ـح ــة
الـعــامــة ،بلغ مجموع الـحــاالت املثبتة
مخبريًا  368حــالــة ،بــزيــادة  35حالة
في الساعات ال ـ  24املاضية 72 ،حالة
منها موجودة في العزل الصحي في
مستشفى ب ـيــروت الـحـكــومــي .وحتى
يوم أمس ،ال تزال منطقة املنت تسجل
الـنـسـبــة األع ـل ــى م ــن اإلص ــاب ــات بـعــدد
 65إصــابــة ،وتــأتــي ب ـيــروت فــي املــركــز
الثاني ( ،)59تليها كسروان ( .)42كما
أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفيتني،
ليرتفع عــدد الوفيات إلــى  .6أمــا عدد
الحاالت الحرجة ،فهي بحسب تقرير
م ـس ـت ـش ـف ــى ب ـ ـي ـ ــروت الـ ـحـ ـك ــوم ــي «4

ح ــاالت» ،فيما تماثلت إلــى الـشـفــاء 3
حاالت جديدة ،ليرتفع العدد إلى .23
من جهة أخرى ،واصلت وزارة الصحة
ت ـن ـف ـيــذ امل ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن الـخـطــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـه ــدف تـجـهـيــز
املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة .وزار وزيــر
الصحة حمد حسن مستشفى البوار
ال ـح ـكــومــي ،وأع ـل ــن م ــن ه ـنــاك تجهيز
قسم خــاص فــي املستشفى للكورونا
خ ــال أي ــام .وم ــع انـضـمــام ال ـبــوار إلــى
ال ــائ ـح ــة ،يـصـبــح ع ــدد املـسـتـشـفـيــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،املـ ـجـ ـه ــزة م ـن ـهــا أو تـلــك
التي في طور التجهيز 13 ،مستشفى
وخمس مستشفيات خاصة.
ومــن الـبــوارّ ،
رد حمد على التعليقات
املـتــداولــة أخـيـرًا حــول انتقال فيروس
كورونا عبر الهواء ،مطمئنًا املواطنني
إل ــى أن ه ــذا ال ـف ـي ــروس «ي ـح ـتــاج إلــى
خـلـ ّـيــة حـ ّـيــة ليعيش فـيـهــا ،وبــالـتــالــي
ّ
فـهــو ال ينتقل عـبــر ال ـهــواء وال يشكل
خـ ـطـ ـرًا ع ـل ــى الـ ـحـ ـي ــاة إال فـ ــي حـ ــاالت
نادرة».
مع ذلك ،ليست كل الجوانب «مشرقة».
فما أعلنه حمد مــن ال ـبــوار ال يعكس
واق ـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــال مـ ــع ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
املـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــًا ف ـ ــي ال ـش ــق
ّ
املتعلق بإجراء الفحوص و«التجارة»
ال ـت ــي ت ـم ــارس ـه ــا ب ـع ــض امل ـخ ـت ـب ــرات.
ويـنـطـلــق هــاجــس الـبـعــض فــي وزارة
ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة ،الـ ـي ــوم ،م ــن «ط ـفــرة
فـحــوص الـ ـ  ،»pcrوال ـتــي وصـلــت إلــى
ح ــدود  5700ف ـحــص ،بـحـســب تقرير
لـجـنــة الـ ـك ــوارث .وه ــي الـنـسـبــة «الـتــي
تفوق عدد الفحوص التي تجرى في
ف ــرن ـس ــا ،إذا م ــا أخ ــذن ــا ف ــي االع ـت ـبــار
نـسـبـتـهــا إل ــى ع ــدد ال ـس ـك ــان» .وت ـبـ ّـرر
املصادر هذه الطفرة «باستغال عدد
مــن املـخـتـبــرات خــوف الـنــاس لغايات
تجارية» .من هنا ،بدأت وزارة الصحة
العمل وفق توجهني أساسيني ،وهما
التشدد في إجراءات التشخيص «من
خــال العمل على حصر التشخيص
بــاألط ـبــاء ،عـلــى أن ت ـجــرى الـفـحــوص
للحاالت التي تحتاج إليها سندًا إلى
تقرير الطبيب» ،وهذا يعني في املقام
األول العمل على منع املختبرات من
إجراء الفحوص با «سند طبي» .في
التوجه الثاني ،تسعى وزارة الصحة
ّ
التشدد «في موضوع نقل ّ
العينات
إلى
من الحاالت املشتبه في إصابتها ،من
خ ــال الـعـمــل عـلــى أن يـصـبــح سحب
ال ـع ـي ـنــات ف ــي امل ـك ــان نـفـســه الـ ــذي من
امل ـف ـتــرض أن ت ـصــدر م ـنــه الـنـتـيـجــة»،
ومــا يتبع ذلــك مــن اعتماد مختبرات
م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة ،لـ ـتـ ـف ــادي «األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ال ـت ــي
واجهناها سابقًا ،وال نــزال نواجهها
في إعطاء نتيجتني مختلفتني لحالة
واحـ ـ ــدة» .وه ــو مــا كـشــف ع ـنــه ،أمــس،
ص ـح ـيــة،
رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـ ّ
الدكتور اسماعيل سكرية ،محذرًا من
«ف ـحــوصــات غـيــر دقـيـقــة ل ـل ـكــورونــا».
ّ
وقد عزز كشفه هذا بـ«تأكيد من مدير
إحدى أهم املؤسسات االجتماعية في
بيروت ولبنان ،والذي أشار إلى أنهم
تلقوا نتيجة متضاربة لفحص PCR
ل ـل ـش ـخــص ن ـف ـســه م ــا ب ــني مـسـتـشـفــى
الـحــريــري وأوتـيــل ديــو ،رغــم إعادتها
م ـ ــرت ـ ــني» .وألن «امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ال ـت ـش ــدد
ب ــال ــرق ــاب ــة واالسـ ـتـ ـع ــان ــة بــال ـت ـصــويــر
الـ ـطـ ـبـ ـق ــي امل ـ ـ ـحـ ـ ــوري امل ـ ـص ـ ــدر ،»CT
بحسب سكرية ،تتجه وزارة الصحة
إل ــى حـصــر ال ـف ـحــوص ف ــي مـخـتـبــرات
محددة ،إال أنها إلى اآلن «لم تعتمد أيًا
مــن املـخـتـبــرات الـخــاصــة ،وخصوصًا
أن ـ ـهـ ــا ل ـ ــم تـ ـسـ ـت ــوف الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـت ــي
وضعتها الــوزارة والتي تستند فيها
إلى توصيات وشروط منظمة الصحة
ال ـع ــامل ـي ــة» .واسـ ـتـ ـن ــادًا ل ــذل ــك ،أعـلـنــت
الـ ــوزارة أن ع ــدد املـخـتـبــرات املعتمدة
إل ـ ــى اآلن مـ ــن ق ـب ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ال ت ــزل
تنحصر في سبعة تابعة ملستشفيات
جامعية ،وهي مختبرات مستشفيات
ب ـيــروت الـحـكــومــي والـقــديــس يوسف
( )merieuxوالجامعة األميركية ورزق
وال ـ ـقـ ــديـ ــس جـ ــاورج ـ ـيـ ــوس وب ـع ـل ـبــك
الحكومي وعاء الدين.

