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  4014العدد    2020-03-27 الجمعة 

الــشــفــاء 3  إلــى  حــــاالت«، فيما تماثلت 
حاالت جديدة، ليرتفع العدد إلى 23.

من جهة أخرى، واصلت وزارة الصحة 
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــخــطــة  تــنــفــيــذ املـــرحـ
ــتـــهـــدف تــجــهــيــز  الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي تـــسـ
الــحــكــومــيــة. وزار وزيـــر  املــســتــشــفــيــات 
البوار  مستشفى  حسن  حمد  الصحة 
الــحــكــومــي، وأعـــلـــن مـــن هــنــاك تجهيز 
للكورونا  املستشفى  فــي  خــاص  قسم 
ــام. ومـــع انــضــمــام الــبــوار إلــى  خـــال أيــ
ــدد املــســتــشــفــيــات  الـــائـــحـــة، يــصــبــح عــ
الـــحـــكـــومـــيـــة، املـــجـــهـــزة مـــنـــهـــا أو تــلــك 
التي في طور التجهيز، 13 مستشفى 

وخمس مستشفيات خاصة.
الــبــوار، رّد حمد على التعليقات  ومــن 
املــتــداولــة أخــيــرًا حــول انتقال فيروس 
كورونا عبر الهواء، مطمئنًا املواطنني 
ــذا الـــفـــيـــروس »يــحــتــاج إلــى  إلــــى أن هــ
خــلــّيــة حــّيــة ليعيش فــيــهــا، وبــالــتــالــي 
الــهــواء وال يشّكل  عــبــر  فــهــو ال ينتقل 
ــلـــى الــــحــــيــــاة إال فــــي حــــاالت  ــرًا عـ خــــطــ

نادرة«.
مع ذلك، ليست كل الجوانب »مشرقة«. 
الــبــوار ال يعكس  مــن  أعلنه حمد  فما 
ــا  ــــروس كــــورونــ ــيـ ــ ــــع فـ ــال مـ ــ ــــحـ واقـــــــع الـ
ــي الـــشـــق  ــ ــد، وخــــصــــوصــــًا فــ ــجــ ــتــ ــســ املــ
ق بإجراء الفحوص و»التجارة« 

ّ
املتعل

ــي تـــمـــارســـهـــا بـــعـــض املـــخـــتـــبـــرات.  ــتـ الـ
ويــنــطــلــق هــاجــس الــبــعــض فــي وزارة 
ــيــــوم، مـــن »طــفــرة  الــصــحــة الـــعـــامـــة، الــ
فــحــوص الــــ pcr«، والــتــي وصــلــت إلــى 
تقرير  بــحــســب  فــحــص،   5700 ــدود  حــ
لــجــنــة الـــكـــوارث. وهـــي الــنــســبــة »الــتــي 
التي تجرى في  الفحوص  تفوق عدد 
ــا فـــي االعــتــبــار  ــذنـ ــا أخـ فـــرنـــســـا، إذا مـ
نــســبــتــهــا إلــــى عــــدد الـــســـكـــان«. وتــبــّرر 
املصادر هذه الطفرة »باستغال عدد 
مــن املــخــتــبــرات خــوف الــنــاس لغايات 
تجارية«. من هنا، بدأت وزارة الصحة 
العمل وفق توجهني أساسيني، وهما 
التشدد في إجراءات التشخيص »من 
التشخيص  حصر  على  العمل  خــال 
بـــاألطـــبـــاء، عــلــى أن تــجــرى الــفــحــوص 
للحاالت التي تحتاج إليها سندًا إلى 
تقرير الطبيب«، وهذا يعني في املقام 
من  املختبرات  منع  على  العمل  األول 
إجراء الفحوص با »سند طبي«. في 
التوجه الثاني، تسعى وزارة الصحة 
إلى التشّدد »في موضوع نقل العّينات 
من الحاالت املشتبه في إصابتها، من 
خـــال الــعــمــل عــلــى أن يــصــبــح سحب 
ــــذي من  الــعــيــنــات فـــي املـــكـــان نــفــســه الـ
املــفــتــرض أن تــصــدر مــنــه الــنــتــيــجــة«، 
اعتماد مختبرات  مــن  ذلــك  يتبع  ومــا 
ــفــــادي »األخــــــطــــــاء الـــتـــي  ــتــ مــــــحــــــّددة، لــ
نــزال نواجهها  واجهناها سابقًا، وال 
في إعطاء نتيجتني مختلفتني لحالة 
ــو مـــا كــشــف عــنــه، أمـــس،  واحــــــدة«. وهـ
ــيـــس الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة الــصــحــيــة،  رئـ
رًا من 

ّ
الدكتور اسماعيل سكرية، محذ

»فــحــوصــات غــيــر دقــيــقــة لــلــكــورونــا«. 
»تأكيد من مدير  ز كشفه هذا بـ

ّ
وقد عز

إحدى أهم املؤسسات االجتماعية في 
بيروت ولبنان، والذي أشار إلى أنهم 
 PCR تلقوا نتيجة متضاربة لفحص
لــلــشــخــص نــفــســه مــــا بــــني مــســتــشــفــى 
الــحــريــري وأوتــيــل ديــو، رغــم إعادتها 
الـــتـــشـــدد  »املــــطــــلــــوب  وألن  ــــني«.  ــرتــ ــ مــ
بـــالـــرقـــابـــة واالســـتـــعـــانـــة بــالــتــصــويــر 
 ،»CT ــدر  ــ ــــصــ املــ املــــــحــــــوري  الـــطـــبـــقـــي 
الصحة  وزارة  تتجه  سكرية،  بحسب 
إلـــى حــصــر الــفــحــوص فـــي مــخــتــبــرات 
محددة، إال أنها إلى اآلن »لم تعتمد أيًا 
مــن املــخــتــبــرات الــخــاصــة، وخصوصًا 
ــتـــي  ــروط الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتــــوف الـ ــســ ــم تــ ــ ــا لــ ــ ــهـ ــ أنـ
وضعتها الــوزارة والتي تستند فيها 
إلى توصيات وشروط منظمة الصحة 
ــيـــة«. واســــتــــنــــادًا لــــذلــــك، أعــلــنــت  الـــعـــاملـ
املــخــتــبــرات املعتمدة  ــوزارة أن عـــدد  ــ الـ
تـــزل  الــــــــــــوزارة، ال  ــبـــل  قـ مــــن  ــــى اآلن  إلــ
تنحصر في سبعة تابعة ملستشفيات 
جامعية، وهي مختبرات مستشفيات 
بــيــروت الــحــكــومــي والــقــديــس يوسف 
)merieux( والجامعة األميركية ورزق 
ــــوس وبــعــلــبــك  ــيـ ــ ــاورجـ ــ والــــقــــديــــس جـ

الحكومي وعاء الدين.

ة
ّ

راجانا حمي

إلى الثاني عشر من الشهر املقبل، قرر 
ــــس، تــمــديــد حــال  مــجــلــس الــــــــوزراء، أمـ
العام  اإلقــفــال  وفــرض  العامة  التعبئة 
ــن الــســابــعــة مـــســـاء حــتــى الــخــامــســة  مـ
ــا أوصـــــــى بــه  ــ ــدًا إلــــــى مـ ــنــ ــًا، ســ ــبــــاحــ صــ
ــــاع. لـــــم يــكــن  ــدفـ ـــلـــ ــلــــس األعـــــلـــــى لــ املــــجــ
منتظرًا غير تلك الخاصة التي جرى 
مع  تماشيًا  يومني،  منذ  لها  الترويج 
املـــســـار الـــــذي يــســلــكــه الــــوبــــاء، والــــذي 
ــنـــان، حـــتـــى اآلن، فــــي خــانــة  ــبـ لـ يـــضـــع 
قال رئيس  ما  الشديد«، على  »الخطر 
ــاب. فــإمــا  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء، حــســان ديـ
الــنــظــام  قــــــدرة  تــتــخــطــى  بـــلـــوغ ذروة 
وبالتالي  استيعابها،  على  الصحي 
فتح الباد على سيناريوات ال تحمد 
الحجر«،  »فــتــرة  تمديد  وإمــا  عقباها، 
متوقع  مسار  على  الحفاظ  وبالتالي 
لإلصابات. وألن »فترة احتواء املرض 
الــقــرار  كـــان  أســابــيــع«،  تتطلب خمسة 
بالتمديد، مع فرض إجــراءات مشّددة 
تشمل إلـــى جــانــب اإلقــفــال الــعــام منع 
خروج وتجوال املواطنني في الشوارع 
والـــطـــرقـــات مـــن الــســابــعــة مــســاء حتى 
من  استثني  فيما  صباحًا.  الخامسة 
القرار »املطاحن واألفران والصيدليات 
ــتـــي تــنــتــج املــســتــلــزمــات  واملـــصـــانـــع الـ
الـــطـــبـــيـــة«. وفــــــي وقــــــت »صـــــّعـــــد« فــيــه 
اتــه، لم يكن، في  مجلس الــوزراء إجــراء
املقابل، ثمة ما يفّسر سبب لجوئه الى 
تــلــك الــتــدابــيــر، فـــا هـــي حــالــة طـــوارئ 
وال هـــي تــفــّســر حـــال الــتــعــبــئــة الــعــامــة 
املــســتــمــرة مــنــذ ثـــاثـــة أســـابـــيـــع. وفــي 
ظــل تــســاؤل البعض عــن األســس التي 
اســتــنــد إلــيــهــا املــجــلــس لــفــرض الحظر 
دافعت مصادر حكومية  الناس،  على 

أنه »وفقًا  قانونيًا، معتبرة  القرار  عن 
لــــحــــال الـــتـــعـــبـــئـــة الـــعـــامـــة املـــنـــصـــوص 
 للحكومة 

ّ
عليها بقانون الدفاع، يحق

إلنهاء  استنادًا  إجـــراءات  اتخاذ هكذا 
املجلس األعلى للدفاع«. وثمة ما يبرر 
أيضًا هذا األمر، وهو »الحالة الخطرة 
والحساسة التي تفرض علينا اتخاذ 
قـــرار مــنــاســب«. ثــالــث األســبــاب أن »ال 
مجال لفرض حالة طـــوارئ، فهي عدا 
ــالــــة عــســكــريــة  ــا تــــفــــرض حــ عــــن كـــونـــهـ
وأمنية في الباد، تحتاج إلقرارها إلى 

تصويت في املجلس النيابي«.
ــبـــريـــرات لــحــالــة  ــتـ ــكـــن، فــــي مـــقـــابـــل الـ لـ
ــيــــة« بــــاتــــت أشــــبــــه بــحــالــة  ــبــــاطــ ــتــ »اعــ
»طـــــوارئ مــقــنــعــة«، لــم تــكــن مفهومة، 
ــابـــل، قـــــــرارات املـــنـــع والــحــظــر  ــقـ فـــي املـ
الــتــي طــاولــت أنــواعــًا مــن الصناعات 
األســاســيــة. وقــد جــاء هــذا الــقــرار بعد 
ــة عـــلـــى »إخـــــــــراج«  ــاعــ ــــن 48 ســ أقــــــل مـ
ــا مــــن دائـــــرة  ــهــ املـــصـــانـــع عـــلـــى أنــــواعــ
الحظر، على ما يقول وزير الصناعة 
عماد حب الله، مستغربًا هذا التوجه 
في  استمر فسيكون سببًا  إن  »الـــذي 
قــتــل بــعــض الــصــنــاعــات واملــصــانــع«. 
حب الله أكد أنه واجه القرار »بشّدة... 
إال أنـــه لـــم يــكــن بــإمــكــانــي إقــنــاعــهــم«، 
الفتًا الى أنه »بدل أن نفّعل اإلنتاجية 
مــن خــال زيـــادة عــدد ســاعــات العمل، 
جاء القرار بمثابة ضربة للصناعة«. 
ملتزمة  املصانع  »معظم  أن  وأوضــح 

بإجراءات الوقاية والتعقيم، وبالحد 
مــن الــتــجــمــعــات. واقــتــرحــت أن يكون 
املخالفني  على  عقوبات  فــرض  هناك 
للحؤول دون إقفال املصانع لساعات 
هم بحاجة إليها«. مع ذلك، يقول حب 
الله إنــه أخــذ »وعـــدًا بــأن يــغــّيــروا هذا 
ونبحث   )...( املــقــبــل  اإلثــنــني  الــوضــع 
ــيـــة الـــعـــمـــل عــلــى  ــانـ ــكـ مــــن اآلن فــــي إمـ
املصانع«.  تلك  وفــتــح  العمل  متابعة 
التي شملها  املصانع  الئحة  وتشمل 
 »مــصــانــع 

ً
ــيـــا ــــرض اإلقــــفــــال لـ ــرار فـ ــ قــ

املـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة عـــلـــى أنـــواعـــهـــا 
الـــشـــرب  ــاء ومــــيــــاه  ــنـ ــثـ ــتـ اسـ مــــن دون 
واألسمدة الزراعية وعلف الحيوانات 
ومـــســـتـــلـــزمـــات الــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف 
والحفظ من كرتون وورق وباستيك 
ونايلون وزجــاج وخشب وألومنيوم 
والــطــبــاعــة املــخــصــصــة لــلــمــنــتــوجــات 
ــنــــشــــورات  ــة والـــصـــحـــيـــة واملــ ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
ــة والـــتـــعـــبـــئـــة  ــيــ ــحــ الـــــتـــــوعـــــويـــــة الــــصــ

والتغليف«.
ــداد  ــل عــ ــررات، يــــواصــ ــ ــقــ ــ ــن املــ بـــعـــيـــدًا عــ
ــات جـــديـــدة،  ــابــ ــا تــســجــيــل إصــ كــــورونــ
ــحـــة  الـــصـ وزارة  ــــر  ــريـ ــ ــقـ ــ تـ ــــب  ــــسـ ــــحـ وبـ
املثبتة  الــحــاالت  الــعــامــة، بلغ مجموع 
حالة   35 بــزيــادة  حــالــة،   368 مخبريًا 
املاضية، 72 حالة  الـــ 24  الساعات  في 
منها موجودة في العزل الصحي في 
وحتى  الــحــكــومــي.  بــيــروت  مستشفى 
يوم أمس، ال تزال منطقة املنت تسجل 
الــنــســبــة األعـــلـــى مـــن اإلصـــابـــات بــعــدد 
65 إصــابــة، وتــأتــي بــيــروت فــي املــركــز 
الثاني )59(، تليها كسروان )42(. كما 
أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفيتني، 
أمــا عدد  إلــى 6.  الوفيات  ليرتفع عــدد 
تقرير  الحرجة، فهي بحسب  الحاالت 
ــي »4  ــومــ ــكــ ــحــ ــروت الــ ــ ــيــ ــ مـــســـتـــشـــفـــى بــ

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

الحكومة تفرض حظر تجوال »اعتباطي«

عارض وزير الصناعة 

حظر التجوال المسائي

واعتبره ضربًا للصناعة

اد كورونا أمس ليرتفع العدد إلى 368 حالة مثبتة مخبريًا، مع تسجيل 
ّ

لها عد
ّ

35 حالة جديدة سج

اد دفع بمجلس الوزراء إلى تمديد حال التعبئة العامة أسبوعين 
ّ

ي وفاة. هذا التصاعد في العد
َ
حالت

إضافيين. قرار ترافق مع فرض حظر تجوال وإقفال عام لم يستثن حتى مصانع غذائية وصناعات 

تها وزيادة عدد ساعات العمل فيها
ّ

 الحاجة اليوم إلى رفع إنتاجي
ّ

هي بأمس

ّ

تحمل جلسة  أن  املفترض  مــن  كــان 
الحكومة، أمــس، إصــدار قــرار في ما 
ــارج، من  ــخـ يــخــّص الــلــبــنــانــيــني فـــي الـ
طالب ومقيمني، أو هذا ما كان يعّول 
عليه الــعــالــقــون فــي بــلــدان االغــتــراب، 
ــــالب. لــــكــــن، عــلــى  ــطــ ــ ــ ــن ال ــ وجـــلـــهـــم مـ
عكس الــتــوقــعــات، جــاء الــقــرار »على 
مــهــل«، إذ نــص عــلــى تــشــكــيــل لجنة 
وزاريــــــة ملــتــابــعــة أوضـــــاع الــلــبــنــانــيــني 
برئاسة رئيس مجلس  الــخــارج،  فــي 
ــبـــة رئـــيـــس  ــة نـــائـ الـــــــــــوزراء وعــــضــــويــ
املجلس ووزراء الخارجية واملغتربني 
والــصــحــة الــعــامــة واألشـــغـــال الــعــامــة 
والــداخــلــيــة والــبــلــديــات واملـــديـــر الــعــام 
الــحــري، هنا، بدل  الــعــام. كــان  لألمن 
ــالـــجـــرأة  ــة، الـــتـــحـــلـــي بـ ــنـ تــشــكــيــل لـــجـ
ــراٍر بـــإعـــادة هــــؤالء فـــورًا  ــ وإصـــــدار قـ
ــبــنــان، وال يــتــطــلــب األمــــر أكــثــر  إلــــى ل
ــراءات لــوجــســتــيــة من  ــ مــن اتــخــاذ إجــ
ــتــواصــل مــع الــســفــارات فــي الــبــالد  ال
لوائح  لتحضير  فيها  يقيمون  الــتــي 
ــع الـــــدول  بـــأســـمـــائـــهـــم والـــتـــنـــســـيـــق مــ
ولئن  بــالدهــم.  إلــى  عودتهم  لتجهيز 
ــذر« الـــدولـــة هــنــا أن ال قـــرار  ــ كـــان »عـ
يمكن اتخاذه في ظل توقيف حركة 
أنــــه »ال يمكن  ــــى  إل الـــطـــيـــران، أضــــف 
لــم يكونوا قــد خضعوا  إن  إعــادتــهــم 
لفحوص فيروس كورونا«، كما لفت 
ناصيف  واملغتربني  الخارجية  وزير 
حــتــي أخـــيـــرًا، إال أن مــا يــمــكــن فعله 
للفحوص وإجــراءات  هو إخضاعهم 
الــحــجــر لــحــظــة وصــولــهــم إلـــى مطار 
العالقون  به  بــيــروت، وهــو ما يطالب 

في معظم بالد العالم املوبوءة.

لجنة أيضًا 

لمتابعة اللبنانيين 

في الخارج!

)هيثم 

الموسوي(

XP
Highlight

XP
Highlight




