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اختتم »الحملة الوطنّية للصحة النفسّية«
ــي األفـــــــــــــــراد ــ ــ ــاف ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ  األبـــــــــــيـــــــــــض: ضــــــــــــــــــرورة ل
ــات ــ ــب ــ ــك ــ ــن ــ ــه ال ــ ــيـ ــ ــد كـــــــثُـــــــرت فـ ــ ــلـ ــ ــع فـــــــي بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ واملـ

شــدد وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف 
االعــامل فراس األبيض، خالل رعايته حفل اختتام 
الحملــة الوطنية للصحة النفســية يف جامعة 
القديس يوســف، عىل »أهمية الصحة النفســية 
وال ســيام يف بلد كرثت فيه النكبات«، الفتا اىل أن 
»لبنــان عاىن تباعا وتوازيا مــن انهيار اقتصادي 
حــاد، بحيث اصبح ٨0% مــن الناس يقبعون تحت 
خط الفقر، كام عاىن من اضطراب ســياحي أمني 
واجتامعــي، ومن جائحة ألقت بثقلها عىل معظم 
معامل حياتــه اليومية. وكانت املعاناة الكربى مع 
انفجار املرفأ التي تركت، باإلضافة إىل كل الخسائر 
البرشية املفجعة، ندوباً نفســية وذاكرة مأســاة 
جامعية يصعب ازالتهــا. وغالباً ما تكون املعاناة 
أكرب عند الفئات املهمشــة أو املســتضعفة وغالباً 
مــا تعــاين تلك الفئات من صعوبــة الوصول إىل 

الصحية«.  الخدمات 
وأكــد »أهمية برنامج وطني يتجــاوب مع متطلبات 
الصحــة النفســية التي أصبحت أكــرب يف حني أضحت 
املوارد املتوافرة شــحيحة جدا«، مثنيا عىل »دعم الوكالة 
 ESA واملعهــد العايل لألعامل AFD الفرنســية للتنمية
وجميــع الــرشكاء كمنظمــة الصحة العامليــة وباقي 
املنظامت غــري الحكومية التي لطاملا كانت داعمة للدور 

الريادي لوزارة الصحة العامة يف هذا املجال«.
وقال: »الســؤال الذي يطــرح دامئا يتعلق بدور الدولة 
تجاه مواطنيها، فهل يقترص دورها عىل املراقبة وحراسة 

مســاحة عامة تجري فيها شــؤون النــاس من تجارة 
وأعامل وخدمات، أم يتعدى ذلك لتقديم الخدمات وإقامة 
الربامج التي تعالج املشــاكل املجتمعية، من فقر وجهل 

ومرض وغريها؟«.
وخلص اىل أنه »يف بلد متيز مبرونة وصالبة شــعبه 
وقدرته عىل تحمــل األزمات ال ميكن تجاهل الدور الذي 
تضطلع به الصحة النفسية لتعايف األفراد واملجتمعات. 
لــذا، فإن ضامن البنــى التحتية واســتمرارية الصحة 
النفســية يرفع املعاناة ويساهم يف متكني األفراد وبناء 

دولة عاملة ومنتجة ومزدهرة«.

االبيض يلقي كلمته




