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مجتمع وإقتصاد
ّ
وزارة الـطــاقــة ،لكنها شـكــوك ال تنزع
عن هــؤالء مساعيهم الحثيثة لرعاية
ّ
مصالح أصحاب املولدات.
ّ
يشير مراقب املولدات في محافظة جبل
لبنان داني أوديشو إلى أنه يلتزم بما
تسجله ّ
ّ
العدادات املزروعة في املناطق،
ّ
ً
وب ـن ــاء عـلـيـهــا «ب ـلــغ امل ـع ــدل الــوسـطــي
ّ
لفواتير املولدات خالل الشهر املاضي
في املــن وكـســروان نحو  35ألــف ليرة
(ف ـي ـمــا أس ـع ــار ال ـ ـ ــوزارة ت ــراوح ــت بني
 12ألفًا و 22ألـفــا) ،فأنا أضــع التعرفة
تسجله ّ
ّ
العدادات ال ساعات
بحسب ما
ّ
القطع في مخارج املحطات والصادرة
عن الــوزارة» ،ويتابع أوديشو «مزاعم
مـ ّ
ـؤس ـس ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ب ــإم ــداد امل ـنــاطــق
بــال ـت ـيــار ب ــال ـت ـس ــاوي م ـش ـكــوك فـيـهــا،
ً
كونها تـصــدر م ـعـ ّـدال لـســاعــات القطع
ّ
ي ـخ ـت ـلــف ع ـ ّـم ــا ت ـس ـ ّـج ـل ــه عـ ــدادات ـ ـنـ ــا»،
متغاضيًا بذلك عن كــون التفاوت ّفي
األسـعــار يشمل بـلــدات ومــدنــا تتغذى
مـ ــن ن ـف ــس امل ـ ـخـ ــرج وت ـخ ـض ــع لـنـفــس
ساعات التقنني.
التشكيك يـطــال أيـضــا صـ ّـحــة التعرفة
الصادرة عن وزارة الطاقة لناحية عدد
ُ
ساعات القطع املبالغ في تخفيضها
للترويج لبروباغندا زي ــادة التغذية،
بحسب عضو بلدية طرابلس شــادي
نـشــابــة ،ال ــذي يشير إل ــى أن «الـ ــوزارة
أرس ـلــت ســاعــات الـقـطــع خ ــال نيسان
ّ
وحددتها بـ  130ساعة ،فيما أصحاب
ّ
ّ
ّ
املــولــدات يؤكدون أنها تخطت الـ 300
ساعة ،وهو ما يجعل الفرق شاسعًا،
دون أن يـكــون ه ـنــاك ع ـ ـ ّـدادات خـ ّ
ـاصــة
بــالـبـلــديــة لنقطع ال ـشـ ّـك بــالـيـقــن .لقد
ّ
ميدانية وتـبـ ّـن لنا أن
قمنا بـجــوالت
ّ
أرقـ ــام ال ـ ــوزارة مـشـكــوك فــي صحتها،
ّ
فالتقنني يتخطى الـ  4ساعات ويصل
إل ــى  10س ــاع ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .كــذلــك
ي ـش ـي ــر املـ ـهـ ـن ــدس فـ ــي ب ـل ــدي ــة ص ـي ــدا،
م ـح ـم ــد الـ ـس ـ ّـي ــد ،إل ـ ــى وج ـ ـ ــود ف ـ ــوارق
ف ــي ال ـت ـعــرفــة نـفـسـهــا «ب ـه ــدف إل ـح ّــاق
ّ
خسائر بأصحاب املــولــدات ،لتتوقف
عن العمل ،وخلق أزمة ستدفع الناس
ّ
ح ـك ـمــا إلـ ــى امل ـطــال ـبــة ب ـت ـســريــع خــطــة
ّ
السيد
الكهرباء املعروضة» ،ويستند
في تحليالته إلى كون «سعر الكيلوات
ف ـ ــي نـ ـيـ ـس ــان  2016بـ ـل ــغ  193ل ـي ــرة
مقابل  11ألــف لـيــرة كسعر لصفيحة
املــازوت ،فيما ّ
سجل في نيسان 2017
نـحــو  184ل ـيــرة مـقــابــل  14أل ــف لـيــرة
ّ
لصفيحة امل ــازوت»ّ ،
السيد بعدم
يقر
ال ـتــزام الـبـلــديــة بالتعرفة الـتــي بلغت
وفق حساباته  266ليرة ال  184ليرة،
إذ «عـ ّـدل ـنــا الـ ـج ــداول وزدنـ ــا األس ـعــار
ّ
لـ ـضـ ـم ــان ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام املـ ـ ــولـ ـ ــدات ب ـت ــأم ــن
الكهرباء خــال ساعات القطع ،وعدم
تنفيذ تهديداتها بوقف العمل».

ّ
شرعنة المولدات

لـ ـك ــن م ـ ــا ه ـ ــي اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مل ـك ــاف ـح ــة
اس ـت ـغ ــال ال ـن ــاس وح ـم ــاي ــة حـقــوقـهــم
ّ
بعدما تحولت املولدات الى أمر واقع،
دون أي تنظيم ،ونمت على مر السنني
بفعل قصور «الدولة» عن تأمني التيار
الكهربائي من جهة وتنامي حاجات
الناس؟ تشير وزارة الطاقة إلى أنه «ال
ّ
سلطة لها على أصحاب املولدات ،وأن
ّ
توجيهية
األسعار التي تصدرها هي
وغـيــر ُمـلــزمــة ل ـهــم» ،لــذلــك هــي بصدد
مــواجـهــة ه ــذه اإلشـكــالـ ّـيــة عـبــر إطــاق
مشروع ّ
العدادات بالتعاون مع وزارة
االقـ ـتـ ـص ــاد ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن «ح ـق ــوق
الـنــاس ومكافحة استغاللهم مــن قبل
ّ
أص ـحــاب امل ــول ــدات هــي ال ـتــزام قطعته
ع ـل ــى ن ـف ـس ـه ــا ،ومـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـع ـ ـ ّـدادات
ّ
للحد مــن األرب ــاح املنفوخة التي
هــو
ّ
ي ـج ـن ـي ـهــا أصـ ـح ــاب املـ ـ ــولـ ـ ــدات ،كــونــه
س ـي ــؤدي إل ــى إص ـ ــدار فــوات ـيــر بقيمة
حـجــم االس ـت ـهــاك ال بـحـســب ســاعــات
ال ـق ـطــع ،ال ـتــي ق ــد ال يـسـتـهـلــك خاللها
املشترك التيار».
كــان من املـقــرر ،أن يعقد وزيــرا الطاقة
واملـيــاه واالقـتـصــاد والـتـجــارة مؤتمرًا
ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــا ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ل ـ ـحـ ــث أص ـ ـحـ ــاب
امل ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــدات ع ـ ـلـ ــى تـ ــرك ـ ـيـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ــدادات
الح ـ ـت ـ ـسـ ــاب ال ـ ـفـ ــوات ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى أس ـ ــاس
االستهالك الفعلي ،وتفادي الخالفات
ال ــدائـ ـم ــة حـ ــول ص ـح ــة امل ـع ـط ـي ــات عــن
س ــاع ــات ال ـت ـق ـن ــن ،إال أنـ ــه ت ــم إرجـ ــاء
امل ــؤت ـم ــر ال ـ ــى ظ ـه ــر االثـ ـن ــن م ــن دون
توضيح األسباب.
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مداخلة

األدوية المغشوشة في مناطق النزاع
اسماعيل سكرية *
ّ
طب النزاعات ،هو عنوان كبير ٍّ
لتحد أكبر ،يتعاطى الشق
امليداني امللتهب ملفهوم الصحة االجتماعية ،التي تشكل
العامود الفقري لوضع «استراتيجية صحية» تحاكي
قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية .وهي
ال تقتصر على مفهوم الصراع الحربي وأعمال العنف،
كـمــا ي ـجــري مـنــذ  6س ـنــوات ون ـيــف فــي الــربـيــع الـعــربــي
(امل ـغ ـشــوش) ،إنـمــا فــي األنـظـمــة الضعيفة وصراعاتها
السياسية كما في لبنان.
حسب منظمة الصحة العاملية لعام  ،2016تصنف هذه
األدوية كالتالي:
 مجتزأ الفاعلية يحتوي تلوثات مزور الشكل والتسمية مغشوش (تركيب وهمي)وقد تتضمن:
 صفر مكون دوائي Active ingredient مكون دوائي خطأ مكون دوائي صحيح بمعيار خطأُ
وكثيرًا ما تصنع هذه األدويــة في مناطق فقيرة تفتقد
البيئة الصحية املناسبة وملوثة بالبكتيريا وغيرها.
مناطق التوتر االجتماعي والـنـظــام الصحي الضعيف
وع ــدم تطبيق الـقــانــون واملـحــاسـبــة ،وأنـمــوذجـهــا لبنان،
ّ
ت ـشــكــل األرضـ ـي ــة ال ـخ ـص ـبــة ل ــوج ــود وت ـن ــام ــي األدوي ـ ــة
املغشوشة.
هي أزمة عاملية:
 في الدول الصناعية 40 ،مليون وصفة طبية من أصل 4باليني وصفة في الواليات املتحدة األميركية.
  %30-10في الدول النامية % 50 ،في أواسط أفريقيا،ح ـيــث م ـع ـظــم أدويـ ـ ــة امل ــاري ــا وال ـس ـي ــدا ال ـت ــي تــرسـلـهــا
الـشــركــات الـكـبــرى ،هــي مـجـتــزأة الـفــاعـلـيــة ،ألن الـســوق
األفريقية فقيرة في مردودها املادي.
 تشمل كافة أشكال األدوية واملستحضرات املستخدمةطبيًا مـثــل عــدســات الـعــن وال ــواق ــي الــذكــري وسليكون
التجميل وغير ذلك.
 تطال أدوية الجينيريك كما األصيلة. ت ـس ـبــب إط ــال ــة ف ـت ــرة امل ـ ــرض واملـ ـ ــوت وزي ـ ـ ــادة مـنــاعــةالبكتيريا ضد العالج.
 من حوالى  1000صنف دوائي سجلته منظمة الصحةعــام  ،2016جــاءت امل ـضــادات الحيوية فــي املــركــز األول
 %21تليها أدوي ــة املـســالــك البولية  %14.5والـشــرايــن
والقلب  %11.5واألعصاب .%11
تشكل هــذه األدوي ــة ّ
تحديًا كبيرًا للشركات الصناعية
الضخمة ،الـتــي خـســرت  100بليون  $عــام  ،2012مع
انتهاء مدة براءة االختراع لـ  18دواء من أصل  20األكثر
مبيعًا في العالم ،ألن اختراع دواء جديد يتطلب  15عامًا
ويكلف  1بليون  .$فيما األدويــة املغشوشة تتميز بما
يلي:
 مصادر ضخمة ومهارات ومعدات.ً
 أرباح مادية مغرية ،مثال  1كلغ ملادة خام دواء الفياغرايكلف  $ 60في الصني ،ويباع في أميركا بقيمة  300ألف
 $لعلب معبأة عيار  50ملغ.
 سوق الدواء العاملية  1تريليون .$ الطريقة الــوحـيــدة لكشف تركيب ال ــدواء ،هــو املختبرالعلمي وهذا يدخلنا إلى لبنان.

لبنان
ي ـع ـيــش ل ـب ـن ــان الـ ـص ــراع ــات ب ـك ــاف ــة م ـس ـتــويــات ـهــا مـنــذ
استقالله ،ويـتــأثــر دائـمــا بمحيطه وخــاصــة بعد تفجر
األحداث في سوريا وتدفق مليون ونصف مليون الجئ
إلــى أرضــه ،يحتضن ذلــك نظام سياسي طائفي فاسد
وم ـنــاخ سـيــاســي مـلــوث وثـقــافــة ف ـســاد ،وضـعــت لبنان
في املرتبة  136من أصل  176دولــة من حيث مستوى
الفساد .هذا املشهد جعل لبنان مصدرًا لتصدير األدوية
امل ـغ ـشــوشــة ،ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا م ــواط ـن ــوه ،إل ــى املنطقة
(ســوريــا ،ال ـعــراق ،الـسـعــوديــة ،)...خــاصــة حــن سيطرت
امليليشيات املتحاربة في السبعينيات والثمانينيات على
جميع املرافئ البحرية .ولكن ،بمعزل عن مؤثرات الحرب
األهـلـيــة فــي لـبـنــان ،اسـتـمــرت أعـمــال الـقــرصـنــة الــدوائـيــة
ّ
وبغطاء شرعي الذي شل دور أجهزة الرقابة.
السياسة الدوائية وسوقها في لبنان:
 ال وجود إلرادة سياسية لتطبيق سياسة وطنية للدواءمنذ االستقالل.
 -هيمنة شــركــات الـ ــدواء عـلــى ال ـقــرار الـصـحــي ،حسب

ما قال وزيــر الصحة علي حسن خليل ،في  16شباط
عام  ،2013إن هناك شركات دواء هي أقــوى من وزارة
الصحة.
 مقاربة مــادة الــدواء بذهنية تجارية ومافياوية ،حيثذكرت تعبير مافيا ألول مرة في مجلس النواب في 28
أيــار  ،1997فقد أكــد ذلــك رئيس املجلس نبيه بــري في
هيئة عامة فــي  30تموز عــام  ،2000وق ــال« :معك حق
يا زميل ،لقد استطاعت مافيا ال ــدواء أن تعرقل أعمال
املجلس مدى عقود».
  11تاجرًا يحتكرون  %90-80من السوق.استطاعت مافيا الدواء إسقاط جميع محاوالت اإلصالح
  16آب ( 1960مشروع قانون من نائب الحزب التقدمياالشتراكي فريد جبران لتأسيس مكتب وطني للدواء
لتخفيض األسعار).
  22كانون األول عام  ،1971محاولة وزيــر الصحة د.اميل بيطار لتخفيض األسعار.
 ع ــام  ،1998مكننة أع ـمــال الـ ــدواء فــي وزارة الصحةبواسطة منظمة الصحة العاملية.
 الــائ ـحــة األس ـ ــاس ل ــأدوي ــة (ال تـتـخـطــى األلـ ــف دواءالضروري).
 املكتب الوطني للدواء عام .1998 شهادة أسعار بلد املنشأ. املختبر املركزي للرقابة. تعطيل دور املحاسبة والرقابة في مجلس النواب.سوق الدواء:
 -أكثر من  8000دواء مسجل.

تشكل هذه األدوية ّ
تحديًا
كبيرًا للشركات الصناعية
الضخمة التي خسرت
 100بليون  $عام 2012

 أكثر من  6000دواء في السوق. أكثر من  5000متمم غذائي. أكثر من  300منميات رياضية وهورمونية. يشكل استهالك ال ــدواء في لبنان  %39من الفاتورةالصحية.
 من  1.2بليون  $عام  2010سجلت فاتورة الدواء 1.8بليون  $عام .2016
  $ 297سنويًا يدفع الفرد اللبناني. ال زال لبنان األعلى أسعارًا في املنطقة. أكثر من  100مستورد. أكثر من  500مصنع يستورد منه لبنان. مــن أصــل  23مستشفى تحمل عـنــوان «جــامـعــي»7 ،فـقــط تكتمل فـيـهــا املــواص ـفــات األكــادي ـم ـيــة الـجــامـعـيــة،
ومعظم األخرى للدعاية والتجارة بالدواء بحجة البحث
العلمي.
ً
توجهت بـ  55سؤاال نيابيًا معظمها حول الدواء ،تحول
 13منها استجوابات حكومية وكان أخطرها ملف رقم
 98/6/6الــذي أنتجه تحقيق مطول للتفتيش املــركــزي،
والــذي تسبب باقتحام قصر العدل ليل  27أيــار 1999
وخلع باب القاضي خالد حمود وسرقة ملف التحقيق.
ً
َّ
لم أتلق بعد ،الجواب على  35سؤاال توجهت بها للقضاء،
كما دراسة قمت بها مع طالب كلية الصحة في الجامعة
اللبنانية – الـبـقــاع ،ح ــول بـعــض األع ـشــاب املستخدمة
عالجيًا خاصة  7Slimاملخفض للوزن ،والــذي احتوى
م ـس ـتــوى عــال ـيــا م ــن ال ـس ـم ــوم ومـ ـ ــادة Sibutramine
املمنوعة.
تقدمت بمشروع قانون في  98/8/12حول تنظيم سوق
ً
الدواء (استيرادًا وتسجيال ومراقبة واستهالكًا) .تخطى
لجنة الصحة النيابية وال زال في أدراج مجلس النواب.
أهم ما ورد في ملف الدواء:
 فضيحة دواء الـ %45( Plavixفاعلية). حقن دواء الـســرطــان ( Texoterم ـيــاه)  $ 2000كلحقنة!
 حقن مضادة لنزف ما بعد العمليات القيصرية (12س ـيــدة تــوفـيــت خ ــال ع ــام واحـ ــد ف ــي مـنـطـقــة م ـحــدودة

املساحة).
 الحقن املقوية للحمل  Pregnylإلحدى دور العجزة.عدا الكثير الكثير من املضادات الحيوية وأدوية األعصاب
وغيرها ...وإضافة إلى ما جاء في كتابي «الدواء  ...مافيا
أم أزمة نظام» وكتيب «الحق في الصحة».

سوريا
منذ تفجرت األح ــداث في ســوريــا ،تحرك العبو تجارة
الدواء في لبنان للتعبير عن مشاعرهم اإلنسانية ،بضخ
كــافــة أشـكــال األدوي ــة املغشوشة إلــى ســوريــا الجريحة
بــالـحــرب عـبــر ال ـحــدود املـتـفـلـتــة ،وبـمـســاعــدة سماسرة
ســوريــن ...وأهــم هــذه األدويــة الكابتغون الشهير ،حيث
ّ
يصدر لسوريا في أول
 %90من إنتاجه اللبناني كان
 3سنوات من الحرب ،لتصبح السوق السورية مكتفية
بـعــدهــا ،ويـهـبــط الـتـصــديــر الـلـبـنــانــي إل ــى  % 10يذهب
بالدرجة األولى إلى اململكة العربية السعودية.

العراق
ال يوجد توصيف ملعاناة الشعب العراقي.
 منذ  9نيسان  2003حتى  ،2016ظهرت  140ألف حالةسرطان جديدة في العراق بسبب اليورانيوم املخضب.
 منذ حصار العراق عام  ،1991وتجار املوت من لبنانينيوسوريني رحبوا بهذه الفرصة الذهبية وبسوق تحتاج
إلــى كــافــة أن ــواع ال ــدواء ،وانطلقوا غالبًا عبر كردستان
إلدخال األدوية الفاسدة إلى العراق.
 ف ــي  ،2000/9/26شـحـنــت سـفـيـنــة بــريـطــانـيــة أدوي ــةألم ــراض الجهاز التنفسي للعراق عبر لبنان (حسب
اتفاقية النفط مقابل الـغــذاء والـ ــدواء) ،لكنها بيعت في
لـبـنــان ،وتـسـبــب ذل ــك بـمــوت أكـثــر مــن  10آالف عــراقــي
بسبب فقدان هذه األدوية وخاصة .Inhalers
حاليًا ،يشكل حجم سوق األدوية املغشوشة في العراق
مليار  $سنويًا ،حيث تغرق صيدليات بغداد وغيرها
باألدوية الهندية والصينية وغيرها ،وبتغطية من الفساد
السياسي.

مصر
منظمة الصحة العاملية توجهت بسؤال كبير وخطير:
«هل تستخدم األدوية املغشوشة بأعمال إرهابية؟».
وكالة الغذاء والدواء األميركية  ،FDAأجابت بعدم علمها
بأي حادثة ،لكنها تتابع املوضوع باهتمام شديد.
وهـنــا أق ــدم ال ـجــواب ،حيث نـشــرت مجلة روز اليوسف
امل ـصــريــة ف ــي  24آب  ،1998ت ـقــري ـرًا وزع ـت ــه الـجــامـعــة
العربية في القاهرة ،يتضمن قيام شركة عاملية للدواء
باستحضار «أكياس أمصال ودم» إلى إسرائيل ،التي
حقنتها بفيروس «السيدا والتهاب الكبد الوبائي  »Bثم
شحنتها إلى مصر وبعض الدول العربية.
ً
فــي  ،1998/9/7تلقيت س ــؤاال مــوجـهــا مــن مجلة روز
اليوسف ،الستطالع رأيــي ومعلوماتي في هــذا الشأن،
اسـتـطـلـعــت م ـع ـلــومــات وزارة ال ـص ـحــة ف ــي ل ـب ـنــان الـتــي
ل ــم تـعـلــم ب ـش ــيء ،وب ـع ــد ذلـ ــك ب ـش ـهــور اه ـت ــزت فــرنـســا
بمحاكمة رئـيــس وزرائ ـه ــا ووزي ــر صحتها بفضيحة
تـلــوث األم ـص ــال وأك ـي ــاس ال ــدم الـتــي تنتجها مؤسسة
« »Pasteur Marieuxالفرنسية ،والوحيدة التي يستورد
منها لبنان هذه املواد ...توجهت بسؤال نيابي حول هذا
املوضوع الخطير في  23شباط .1999
ً
وهـ ــذا ن ـم ــوذج ل ــإره ــاب ،يــرفــع ب ـ ــدوره س ـ ــؤاال خـطـيـرًا:
مــن يضمن عــدم تـكــرار إسرائيل ملثل هكذا جــرائــم مع
األسـ ــرى الفلسطينيني األبـ ـط ــال ،عـبــر ف ــرض اإلط ـعــام
القسري عليهم؟
خالل العقد املاضي ،تراجعت نوعية الكثير من األدوية
فــي الـســوق املـصــريــة ،نتيجة الـفـســاد وت ــردي األوض ــاع
االقتصادية ،كما ارتفعت األسعار.

السعودية
مـنــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وال ـس ـعــوديــة عــرضــة
لتهريب كافة أشكال األدويــة املغشوشة إليها ومن عدة
مصادر .لكن معضلة الكابتاغون تتسلل إليها دائمًا من
لبنان ،حسب مصادر صحية سعودية.
ّ
وأخيرًا ،هل هناك من حل؟
ه ـ ــذا ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى مـ ـح ــاض ــرة أخـ ـ ـ ــرى ،تـ ـط ــال الـ ـص ــراع
االقتصادي العاملي وفــوارق األسعار ،وجشع الشركات
الكبرى ،والفساد املتمدد أفقيًا وعاموديًا.
*كلمة ألقيت في افتتاح املؤتمر العاملي حول
«طب النزاعات» في مناطق الصراع في الجامعة
األميركية ،في  11أيار 2017

