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االأبي�ش اختتم احلملة الوطنية لل�سحة النف�سية:

�سرورة لتعايف املجتمع يف بلد كرثت فيه النكبات

وزير الصحة متحّدثًا خالل اختتام احلملة

حياته  م��ع��ال��م  م��ع��ظ��م  ع��ل��ى  بثقلها 
اليومية. وكانت املعاناة الكبرى مع 
انفجار املرفأ التي تركت، باإلضافة 
املفجعة،  البشرية  كل اخلسائر  إلى 
ندوبًا نفسية وذاكرة مأساة جماعية 
يصعب ازال��ت��ه��ا. وغ��ال��ب��ًا م��ا تكون 
املهمشة  الفئات  عند  أكبر  املعاناة 
أو املستضعفة وغالبًا ما تعاني تلك 
ال��ف��ئ��ات م��ن ص��ع��وب��ة ال��وص��ول إلى 

اخلدمات الصحية«.
وأك�����د »أه���م���ي���ة ب���رن���ام���ج وطني 
ي���ت���ج���اوب م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات الصحة 
النفسية التي أصبحت أكبر في حن 
أض��ح��ت امل����وارد امل��ت��وف��رة شحيحة 
ج�����دا«، م��ث��ن��ي��ا ع��ل��ى »دع����م الوكالة 
واملعهد   AFD للتنمية  الفرنسية 
وجميع   ESA ل���أع���م���ال  ال���ع���ال���ي 
العاملية  الصحة  كمنظمة  ال��ش��رك��اء 

وب��اق��ي امل��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر احلكومية 
ال��ت��ي ل��ط��امل��ا ك��ان��ت داع���م���ة للدور 
ال��ري��ادي ل��وزارة الصحة العامة في 
ه��ذا امل��ج��ال«، ومعتبرُا أّن »السؤال 
الذي يطرح دائما يتعلق بدور الدولة 
جتاه مواطنيها، فهل يقتصر دورها 
على املراقبة وحراسة مساحة عامة 
جتري فيها شؤون الناس من جتارة 
وأع��م��ال وخ���دم���ات، أم ي��ت��ع��دى ذلك 
البرامج  وإق��ام��ة  اخل��دم��ات  لتقدمي 
التي تعالج املشاكل املجتمعية، من 

فقر وجهل ومرض وغيرها؟«.
النظرة  أن  ش���ك  »ال  وأض�������اف: 
احل���ال���ي���ة ل���ل���دول���ة ت��ت��ب��ن��ى ال�����دور 
لتمكن  ذل��ك يتطلب،  لكن  االيجابي، 
الدولة من القيام بواجباتها، أمرين 
م��ه��م��ن: أوال، ال��ت��م��وي��ل ع��ب��ر حسن 
التي  الطبيعية  امل����وارد  اس��ت��خ��دام 

ضرائب  وسياسة  الشعب،  ميلكها 
عادلة ال تثقل على الفقير، وال متالىء 
ال��غ��ن��ي. ث��ان��ًي��ا، احل��وك��م��ة الرشيدة 
ال��ت��ي مت��ن��ع تسلل  اإلدارة  وح��س��ن 
ال��ه��در وال��ف��س��اد إل��ى أم��اك��ن الدولة 
أيضًا:  ال��س��ؤال  ويبقى  وأجهزتها، 
ما هو دور وزارة الصحة في برنامج 
الصحة النفسية؟ وكيف ميكن ضمان 

استمرارية هذا البرنامج؟«.
وخ��ل��ص ال���ى أن���ه »ف���ي ب��ل��د متيز 
مبرونة وصالبة شعبه وقدرته على 
حتمل األزمات ال ميكن جتاهل الدور 
النفسية  الصحة  ب��ه  ال��ذي تضطلع 
لتعافي األفراد واملجتمعات. لذا، فإن 
واستمرارية  التحتية  البنى  ضمان 
املعاناة  ي��رف��ع  ال��ن��ف��س��ي��ة  ال��ص��ح��ة 
وي��س��اه��م ف��ي مت��ك��ن األف����راد وبناء 

دولة عاملة ومنتجة ومزدهرة«.

رع���ى وزي����ر ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة في 
الدكتور  االع��م��ال  تصريف  حكومة 
فراس األبيض حفل اختتام احلملة 
الوطنية للصحة النفسية في جامعة 
القديس يوسف، بلقاء تخلله عرض 
خل����دم����ات ال���ص���ح���ة ال��ن��ف��س��ي��ة من 
ضمن امل��ش��روع امل��دع��وم من الوكالة 
الصحة  ومنظمة  للتنمية  الفرنسية 
التخّرج  ال��ى حفل  إض��اف��ة  العاملية، 
الدبلوم  ل���ط���الب  ن���وع���ه  م���ن  األول 
اجلامعي في تنظيم خدمات الصحة 
ال��ن��ف��س��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع جامعة 

القديس يوسف.
السفيرة  ح��ض��ر احل��ف��ل مم��ث��ل��ة 
الفرنسي  امل��رك��ز  م��دي��رة  الفرنسية 
في لبنان سابن سيورتينو ورئيسة 
الصحة  منظمة  ف��ي  التقني  الفريق 
راضي،  إليسار  ال��دك��ت��ورة  العاملية 
واملديرة اإلقليمية للوكالة الفرنسية 
بوّنو  ك��ات��ري��ن  ل��ب��ن��ان  ف��ي  للتنمية 
ل��رئ��ي��س ج��ام��ع��ة القديس  ومم���ث���ل 
ي��وس��ف ال��ب��روف��س��ور س��ل��ي��م دكاش 
للصحة  ال��وط��ن��ي  البرنامج  وم��دي��ر 
ال��ن��ف��س��ي��ة ال��دك��ت��ور رب��ي��ع شّماعي 

ومعنيون.
وت��ض��م��ن ال���ل���ق���اء ح��ل��ق��ة نقاش 
أهمية  ع��ن  ح��ي��اة  تخللتها ش��ه��ادة 
الصحة النفسية لتأمن القدرة على 
والشعور  اإليجابية  على  احملافظة 
التذكير  ومت  الشخصية.  بالقيمة 
ال��س��اخ��ن 1564 املخصص  ب��اخل��ط 
للدعم النفسي والوقاية من اإلنتحار 

.Embrace بدعم من جمعية
»أهمية  ع��ل��ى  األب���ي���ض  وش�����دد 
بلد  ف��ي  النفسية وال سيما  الصحة 
ك��ث��رت فيه ال��ن��ك��ب��ات«، الف��ت��ا ال��ى أن 
»لبنان عانى تباعا وتوازيا من انهيار 
اقتصادي ح��اد، بحيث اصبح %80 
من الناس يقبعون حتت خط الفقر، 
ك��م��ا ع��ان��ى م��ن اض���ط���راب سياحي 
أمني واجتماعي، ومن جائحة ألقت 




