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قضية اليوم

أنفلونزا حصرايل
خنازير ولو ...طارت
في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العاملية ،األسبوع املنصرم ،انتقال العالم «إلى مرحلة
ما بعد الجائحة (الوباء)» بالنسبة إلى أنفلونزا الخنازير ،كان «ر .أ .س» ،ابن بلدة حصرايل وصاحب
ينام منذ ثالثة ّأسابيع في غرفة معزولة في قسم العناية الفائقة
مزرعة دجاج غير نظامية فيهاً ،
ّ
ّ
ملستشفى املعونات بجبيل ،موصوال بأجهزة تنفس ،ومنومًا اصطناعيًا لئال تتضرر رئتاه أكثر مما
هما متضررتان ...بالفيروس نفسه
حصرايل ــ ضحى شمس
ال �ل�اف � �ت ��ة امل� � ��زروع� � � ً�ة ع� �ن ��د م� ��دخ� ��ل بلدة
حصرايل الفتة فعال .بل هي على األصح
غ��اب��ة م��ن الف�ت��ات صغيرة تحمل أسماء
املصانع التي نبتت كالفطر ف��ي واحدة
من أجمل بلدات ب�لاد جبيل املطلة على
ال �ب �ح��ر .وت �ش�ب�ي��ه ان �ت �ش��ار امل �ص��ان��ع في
حصرايل بالفطر ليس مجرد استخدام
لصورة مجازية مستهلكة .فبلدة القائد
الشيوعي الراحل فرج الله الحلو شهدت
خ�ل�ال ال �ع �ق��ود امل��اض �ي��ة غ� ��زوًا فوضويًا
صناعيًا أت��ى على غاباتها الصنوبرية
ال�ت��ي نبتت مكانها غ��اب��ة م��ن ن��وع آخر:
 54م�ص�ن�ع��ًا ف ��ي ب �ل��دة ال ي �ت �ج��اوز عدد
سكانها أل��ف نسمة ،أي بمعدل مصنع
ل �ك��ل  18ش �خ �ص��ًا! «ت � �ت� ��دارك» حصرايل
مستقبلها ،فتتحول ت��دري�ج��ًا ،م��ن بلدة
ج�م�ي�ل��ة ض��ائ�ع��ة ب�ي�ن أش �ج��ار الصنوبر
وب �ي ��وت ال �ق��رم �ي��د وال �ح �ج��ر ،إل ��ى مزيج
م ��ن «ج �ن��ة ص �ن��اع �ي��ة» ع �ل��ى وزن «جنة
ضريبية» ،واستدراكات قانونية إلعادة
تصنيف املنطقة وفق خريطة مخالفات
ت� �ح ��ول ��ت إل� � ��ى أم� � ��ر واق � � � ��ع .م� � � ��اذا يفيد
الجمال الطبيعي لحصرايل أهلها في
ظ��ل تهميش األط� ��راف ال ��ذي وح ��ده ،من
ب�ين ك��ل كليشيهات ال�ن�ف��اق ال��رس�م��ي ،ال
ّ
يفرق بني املذاهب؟ ال شيء .كأن كل تلك
املصائب ال تكفي ،فإذا بمصيبة إضافية
تقع على رؤوس ُ األه��ال��ي .فبني  20و21
ت �م��وز امل��اض��ي ،أدخ� ��ل ر .ا .س ،صاحب
م��زرع��ة دواج� ��ن غ�ي��ر ن�ظ��ام�ي��ة« ،العناية

ال �ف��ائ �ق��ة إث� ��ر ان �ه �ي��اره م ��ن ش� ��دة املرض
غائبًا ع��ن ال��وع��ي ،وه��و ينتظر أن ّ
يدبر
ل��ه الطبيب س��ري�رًا» ُ ،كما ق��ال لنا رئيس
البلدية عقل الحلو .أدخ��ل الرجل في ما
ي�ش�ب��ه ال �ك��وم��ا االص�ط�ن��اع�ي��ة ب�ط�ل��ب من
طبيبه إلراح��ة رئتيه ،فقد «أهمل حالو
كتير» كما ُيجمع أهل قريته ،وهو األمر
الوحيد الذي ُيجمعون عليه في رواية ما
حصل لصاحب م��زرع��ة تربية الدجاج،
إض��اف��ة إل��ى حيرتهم ف��ي م�ص��در مرضه
امل� �ع� �ل ��ن H1N1 :أي ف� �ي ��روس أنفلونزا
الخنازير .ل� َ�م الخنازير وليس أنفلونزا
ال�ط�ي��ور؟ وخصوصًا أن ع��ددًا كبيرًا من
طيور «الفوج األخير» نفق قبيل دخوله
املستشفى بأيام ألسباب غامضة؟ ال أحد
يعلم .ماذا عن البلدة وأهلها ّ الذين نزح
بعضهم منها في انتظار تكشف حقيقة
الفيروس ال��ذي لم نسمع عنه شيئًا في
اإلع �ل ��ام؟ ل � َ�م ال�ت�ع�ت�ي��م وال �ك �ت �م��ان وهما
البيئة الخصبة ل�ل�ش��ائ�ع��ات؟ وم��ا مدى
خطورة ما حصل على السالمة العامة؟
ّ
ت� �ل ��ف ال� �س� �ي ��ارة ب �ن��ا م �ن �ع �ط �ف��ات طريق
اس �ف �ل �ت��ي ي �ص �ع��د ص � ��وب امل � ��زرع � ��ة في
أعلى البلدة .املشهد على الطريق يؤكد
ان�ط�ب��اع��ك ّ
األول � ��ي :ح��رك��ة ب�ن��اء املصانع
«م � �س � �ت � �ش� ��ري� ��ة» ف� � ��ي ت � �ل ��ال حصرايل.
«ه��ون �ي��ك» ي �ق��ول ع��ام��ل ف��ي ورش ��ة بناء
مصنع بويا من طبقات عدة ،مشيرًا إلى
مبنى « ُح��ا ّئ��ر» هندسيًا ب�ين املستودع
والقبو ،خ��ط على أح��د جدرانه بالبويا
ال � �ح � �م � ��راء« :م � ��زرع � ��ة روك � � � � ��ز» .تتوقف
ال �س �ي��ارة م�ق��اب��ل ال �ب��اب ال �ح��دي��د املقفل.

ّ
تترجل لتجد نفسك واق�ف��ًا وس��ط كومة
ّ
من  ...ب��راز الدجاج القديم املتحول إلى
يشبه التنب الجاف.
ما ّ
الخطوة األول��ى ل��م يمنعنا من
«ت�ع��ث��ر»
ً
أن «نكرج» نزوال باتجاه منزل الجيران
األقرب .يتضاحك عمال البناء العاكفون
ع �ل��ى ال �ع �م��ل ف ��ي ب �ن��اء م �ل �ح��ق بمصنع
مقابل امل��زرع��ة املقفلة ،ملشهد
للخشبٍّ ،
نزولنا ب�ت��أن ش��دي��د خ��وف��ًا م��ن السقوط
ن�ظ�رًا الن�ح��داره��ا ال�ش��دي��د .ع��ام��ل هندي
بينهم يشير إل��ى ت�ح�ل�ي� ّ�ق ...هليكوبتر
ع�ش�ي��ة وص��ول �ن��ا ،وق ��د رش� ��ت م��ا يظنه
مبيدات فوق منطقة املزرعة .يؤكد بقية
العمال األمر.
ال � �ج ��ار ُ األق � � ��رب إل � ��ى امل� ��زرع� ��ة ك � ��ان مايز
عبيد .تفاجأ باللهجة العكارية للمزارع
الستيني ال��ذي يسكن ال�ب�ل��دة منذ بضع
س �ن ��وات ف �ق��ط .ك ��ان ال ��رج ��ل م�ن�ه�م�ك��ًا هو
اآلخر باإلشراف على ورشة بناء مجاورة
مل�ن��زل��ه ال��واق��ع أس�ف��ل ال�ت�ل��ة ،فيما جلست
زوج �ت��ه ف��ي ال�ط�ب�ق��ة ال �ع��اري��ة م��ن البناء،
ّ
أقداح للعمال .صياح ديك
تصب شايًا في
ّ
جذب انتباهنا إلى قن صغير كانت بعض
الدجاجات البلدية تقوقئ فيه ،تسألهم إذا
كانوا حتى اآلن ّ
يربون دجاجًا هنا ،رغم
ما يتردد عن إصابة بلدتهم بفيروس قد
يكون أنفلونزا الطيور ،فتجيب العجوز
بثقة« :دج��اج��ات�ن��ا ب�ل��دي��ات»! مضيفة أن
مزرعة أخرى للدجاج ،على بعد خمسني
مترًا من األول��ى ،لكنها نظامية ،بدورها
ما زالت مستمرة.
ال يخفي ج�ي��ران امل ��زارع امل��ري��ض ،الذي

وص� �ف ��ه ال �ع ��دي ��د ه �ن��ا ب��ال �ب �س �ي��ط ولكن
بالصعب املراس ،أن جيرته كانت صعبة
ع�ل�ي�ه��م« .ق �ب��ل ك ��ل ح �س ��اب ،ي �ق��ول مايز
وه��و يجلس ف��وق ب�ض��ع أح �ج��ار خفان
تنتظر دوره ��ا لتصبح ج ��دارًا ،تقاتلنا
معه كتير بسبب ال��ري�ح��ة .زن�خ��ة ق��د ما
ّ
بدك .كان يشطف بعد كل فوج (فراريج)
وتنزل امل��اي علينا .ما ك��ان بدنا عداوة
ألننا جدد باملنطقة .ومنذ سنة ونصف
ات�ف�ق�ن��ا ح �ب� ّ�ي��ًا م��ع أخ �ي��ه ّوت �ح��د ّث �ن��ا إلى
البلدية فجاء مهندس وركب شفاطات».
ث � � ��م؟ «م � � ��ن ش� �ه ��ر ون � �ص� ��ف ت� �ق ��ري� �ب ��ًا لم
نسمع إال أن «ر» مريض وتعبان كثير،
وأن �ه��م ي��ري��دون ت�ع�ق�ي��م م��زرع �ت��ه .كانت
ك��ل ال�ض�ي�ع��ة م�خ�ض��وض��ة .ج�ي��ران�ن��ا من
بيت دري��ان إج��و نهار املشكلة ،وعادوا
ّ
ف��ل��وا دغ ��ري وم ��ا رج �ع��وا .ج �ي��ران أهلو
ه��رب��وا أي�ض��ًا ك��ام ي ��وم ،زوج �ت��ه وزوجة
أخ �ي��ه ف��ي ب�ي��ت أه�ل�ه��ن ح�ت��ى ال �ي��وم مع
األوالدّ .ال �ن��اس ت��وق�ف��ت ع��ن زيارتهم».
�دو ،وهي
تصل ك��ن��ة العائلة على م��ا ي�ب� ّ
تحمل صينية عليها أك��واب يهتز فيها
العصير على وقع خطواتها ،فتنقبض
تبادرنا:
قلوبنا إلح��راج ضيافة خطرة.
ّ
«ق ��ال ��وا إن وزارة ال�ص�ح��ة إج ��ت عقمت
املزرعة .أليس من املفروض أن يطمئنوا
ع�ل�ي�ن��ا وي�ط�م�ن��ون��ا ،ون �ح��ن األق� ��رب إلى
امل��زرع��ة؟ ب�ع��دي��ن ف��روج ال�ه��وا (تشيكن)
مفروض يجي يحكي ،ألنو مسؤول عن
ال �ف��راري��ج» ،نسألها ك�ي��ف؟ فتقول« :هو
أفواجًا
م��ن يعطي أص�ح��اب تلك امل ��زارع
ّ
م��ن الصيصان لتربيتها» .نسأل الكنة

ّ
ال�ت��ي ال تنفك ت��دع��ون��ا ل�ش��رب العصير،
محاولني تغيير امل��وض��وع ،إن كانت قد
زارت ابن بلدتها املريض ،فتنفي مبررة
«أن ��ا ع �ن��دي ط �ف��ال��ى!» .ول �ك��ن ه��ل كانوا
يعرفون حقيقة إصابته؟ «كل حدا بيقول
شي» ،يجيب مايز« ،ساعة بيقولوا أكل
لحم خنزير نيء و(قال)كان الخنزير آكل
جرذون مصاب بالطاعون (يضحكون)،
خ �ن��زي��ر ال �ل ��ي آك� ��ل ج� � ��رذون ما
إن� ��و ه��ال � ّ
حدا آكل منو غير «ر»؟ حتى البلدية ملا
عرفت بمرضو قالت :مش من الدجاج»!.
نسأله ونحن ن��رى الغبار على الشجر،
ك�ي��ف ي�س�ك��ن ف��ي منطقة ص�ن��اع�ي��ة مثل
هذه؟ يجيب« :ملا اشترينا كانت األرض
عادية للسكنّ .لعبوا بالتصنيف وصلت
ال �ص �ن��اع��ة ل �ع��ن��ا .ب �ع��دي��ن «ر» م��ا عندو
ت��رخ �ي��ص .امل ��زرع ��ة م ��ش إلل� ��و .مل ��ا صار
املشكل ما عاد «الهوا» عطاه صيصان».

مهرجان ما بعد اإلصابة
ي�ق��ول د .زه�ي��ر ب ��رو ،رئ�ي��س جمعية امل�س�ت�ه�ل��ك ،إن
الخطوة األولى التي ّ
ّ
التصرف
يؤسس عليها في كيفية
هي حسم نوع الفيروس« :إن كان أنفلونزا طيور في
بيئة ُت ّ
ربى فيها الكثير من الطيور ،طبعًا عندها يجب
ات�خ��اذ إج ��راءات وقائية لجهة التخلص م��ن الطيور
وك��ل م��ا يستتبع ذل��ك م��ن إج ��راءات ح��ددت�ه��ا وزارة
الصحة .أما إذا كان أنفلونزا خنازير فاملوضوع أقل
خطورة ،إال في حال ظهور حاالت جديدة في البلدة.
فإذا ظهرت ،يجب اتخاذ إج��راءات طوارئ ّ
جدية .أما
بالنسبة إل��ى م��وض��وع امل�ه��رج��ان ،ف�ق��د ك��ان القرار
باستمراره خاطئًا تمامًا ،وخصوصًا أنه جاء بعد
معرفة نوع الفيروس الذي ينتقل بالعدوى .وكان من

الخطورة بمكان السماح ّ
بتجمعات كبيرة في البلدة
املصابة .كان ممكن أن ّ
تسبب كارثة».
أول ما يقوله لنا طبيب املريض «ر» إنه ال يستطيع
أن ُيفشي حالته الصحية التزامًا بسر املهنة .لكن
أل �ي �س��ت لاّق�ض�ي��ة س�ل�ام��ة ع��ام��ة؟ ي �ق��ول« :ح �ت��ى اآلن
ّ
يفضل أ نحكي باإلعالم .نحن في مرحلة ضبط
األم��ور اجتماعيا وصحيًا» .يضيف« :امل��ري��ض في
م��رح�ل��ة ال �ش �ف��اء وال أح ��د غ �ي��ره م �ص ��اب» ،ل�ك�ن��ه لم
يفحص غ�ي��ره وغ�ي��ر عائلته .ي�ق��ول« :ال ش��ك كانت
هناك إدارة ّ
سيئة للمزرعة ناتجة من ثقافة صحية
ما .بداية كاختصاصي ظننت أنها أنفلونزا الطيور،
ّ
ّ
إيجابيًا .يقال إنه
لكن فحص أنفلونزا الخنازير كان

كان لديه عامل (أجنبي؟) ربما هو من نقل الفيروس
إليه .ال أعرف ،إلى أن يستفيق سيخبرنا».
نتصل بطبيب القضاء ،شوقي الحلو ،ونسأله عن
اإلج � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا وزارة ال�ص�ح��ة للسالمة
ال �ع��ام��ة ف�ي�ج�ي��ب« :ع��زل �ن��ا امل��ري��ض ب��ال��درج��ة األولى،
وبدأنا نعطيه تاميفلو ...اإلصابة كانت غريبة ألنها
في غير املوسم ،أما بالنسبة إلى السالمة العامة ،فقد
ّ
أعطينا كل من احتكوا باملريض عالجًا ،والحمد لله
مشي الحال .كذلك قلنا للناس :ما ّ
تقربوا على أهلو
حتى تطلع نتائج الفحوصات .وطلبنا إلى األهل أن
ّ
يتقبلوا عزلة مؤقتة ،وه��و ف�ي��روس ع��ادي إذا بدأنا
ّ
باكرًا بالعالج» .وهل يرجح أن يكون سبب اإلصابة

مزرعة «ر»؟ يقول« :أكيد أل .اتصلنا بوزارة الزراعة
وأتوا فورًا وأخذوا ّ
عينات وكانت النتائج ّ سلبية في
املزرعة» ،ولكن قال الناس إن هناك من نظف املزرعة
ً
ليال قبل وص��ول ال��وزارة ،إضافة إل��ى أننا ال نعرف
أين دفن الطيور النافقة .يجيب« :أنا ساكن بالضيعة
وبعرف شو بينحكى .هذه خبرية غير جدية .نحن
مستغربون ص��راح��ة م��ن أن�ه��ا أن�ف�ل��ون��زا الخنازير.
توقعنا كلنا أن ت�ك��ون أنفلونزا ال�ط�ي��ور .ول�ك��ن ال».
وم� ��اذا ع��ن إب�ل�اغ منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة؟ يجيب:
«تكلمنا إليهم وأخ��ذن��ا رأيهم وم��اذا يجب أن نفعل،
ّ
ونسقنا معهم ك ��وزارة صحة ل�ت��دارك أي إصابات
إضافية».

