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تحقيقات

القاهرة ـ العربي الجديد
الدار البيضاء ـ كوثر كمار

يــرصــد علي عـــوف، رئــيــس شعبة 
ــة بــاالتــحــاد الـــعـــام للغرف  ــ األدويــ
الـــتـــجـــاريـــة فــــي مــــصــــر، تــــطــــّورات 
الــطــلــب الــكــبــيــر عــلــى مــســتــلــزمــات   مــواجــهــة 
ــتـــجـــد، مــــا أدى إلـــى  فــــيــــروس كـــــورونـــــا املـــسـ
ــهــــور ســـــوق ســـــوداء  تـــضـــاعـــف األســــعــــار وظــ

للكمامات واملطهرات كما يقول.
ولم تتوقف تداعيات زيــادة الطلب عند هذا 
الـــحـــد، إذ ظـــهـــرت كـــمـــامـــات مــغــشــوشــة غير 
وأخـــرى  الــصــحــيــة،  للمعايير  وفــقــا  مصنعة 
ــــادة تــدويــر  يــبــدو عــلــيــهــا تصنيعها عــبــر إعـ
مخلفات طبية، بواسطة مصانع غير مؤهلة 
مشاهدات  وفــق  الــســلــم«،  بير  عليها  »يطلق 

الفيروسات وخبير األمــراض املعدية  أستاذ 
عز  محمد  الــدكــتــور  للكبد  الــقــومــي  باملعهد 
ــذه الــكــمــامــات  الـــعـــرب، والــــذي لــفــت إلـــى أن هـ
يــمــكــن أن تــصــبــح مــصــدرًا لــلــعــدوى بــــداًل من 

الوقاية من الفيروسات.
التابعة  الصيدلي  التفتيش  فــرق  وضبطت 
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة املـــصـــريـــة مــصــنــعــن غــيــر 
مــرخــصــن فــي مــديــنــة الــعــاشــر مــن رمــضــان، 
بـــدون تعقيم  الــكــمــامــات والــقــفــازات  ينتجان 
في غياب شــروط السالمة والصحة املهنية، 
النيابة  إلــى  عليهما  القائمن  إحــالــة  وتــمــت 
الــعــامــة، بــحــســب مــا يــؤكــده الــدكــتــور حسام 
الدين مصطفى، مدير إدارة التفتيش باإلدارة 

املركزية لشؤون الصيدلة.

استهتار بالمستهلك المصري
ــصــدر الــكــمــامــات املــصــريــة ذات املــواصــفــات 

ُ
ت

الفيروسات  مــن  تقي  والــتــي  الجيدة  الطبية 
إلى الخارج من أجل تحقيق أرباح أكثر، في 
ظـــل ارتـــفـــاع الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الــكــمــامــات 
بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ أعلن رئيس 
شــعــبــة األدويـــــة عـــوف أن الــصــن اســـتـــوردت 
145 مــلــيــون كــمــامــة مـــن مــصــر فـــي فــبــرايــر/ 
شباط املاضي، بينما أهدت مصر 10 أطنان 
إمــدادات طبية إلى بكن في منتصف الشهر 

يعادل  مــا  أي  جنيها،   150 سعرها  فأصبح 
الــواقــي  9.59 دوالرات، فــي حــن وصــل سعر 
إلــى 50 جنيها   N95 الكفاءة التنفسي عالي 
كامل  أحمد  يقوله  مــا  وفــق  دوالرات(،   3.20(
في شارع  بيع مستلزمات طبية  مالك محل 
القصر العيني الذي تزدهر به هذه التجارة.

كيف ظهرت السوق السوداء 
في المغرب؟

الطبية املغربية  أسهمت شركات املستلزمات 
فــي خــلــق ســـوق ســــوداء لــلــكــمــامــات بمختلف 
أنــواعــهــا عــبــر قــيــامــهــا بــالــبــيــع لــعــامــة التجار 
ــده رئــيــس  وغــيــر املــتــخــصــصــن، وفـــق مـــا رصــ
كــونــفــدرالــيــة نــقــابــات صــيــادلــة املــغــرب محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــحــبــابــي، والـــــذي قــــال لـــ
»خــالــفــت تــلــك الــشــركــات قـــانـــون املــســتــلــزمــات 
الطبية رقم 84.12، والذي ينّص في الفقرة 11 
من املادة 1 منه على أن التوزيع على العموم 
املــشــار  الــدوائــيــة  غــيــر  الــصــيــدلــيــة  للمنتجات 
إلــيــهــا  فـــي املـــــادة 4 مـــن الـــقـــانـــون رقــــم 17.04 
ــة والـــصـــيـــدلـــة، والــتــي  ــ ــ بــمــثــابــة مـــدونـــة األدويـ

 2 املـــادة  مفهوم  فــي  طبية  مستلزمات  تعتبر 
أسفله، يتم حصريا صرفها من طرف صيادلة 
ــن الــقــانــون  الــصــيــدلــيــات طــبــقــا لـــلـــمـــادة 30 مـ
ــراد بــمــنــتــجــات صيدلية  ــ ــ ــره«. وُي ــ الــســالــف ذكــ
غير دوائية في مدلول قانون مدونة األدويــة 
املعّدة  واملنتجات  التضميد  مــواد  والصيدلة 
ألغــراض طبية، واملقدمة في شكل معقم وفقا 
لشروط التعقيم املنصوص عليها في دستور 
األدويــــــــة. ويـــؤكـــد الــحــبــابــي أن الــصــيــدلــيــات 
املــغــربــيــة تــعــانــي نــقــصــا فــي األقــنــعــة الطبية، 
ولـــم يتمكن وصــيــادلــة آخــريــن مــن الــحــصــول 
على كميات جديدة من الكمامات من شركات 
املستلزمات الطبية ألن املخزون لديها قد نفد. 
وارتــــفــــع ســـعـــر عــلــبــة الـــكـــمـــامـــات الــجــراحــيــة 
املكونة من 50 قطعة في الصيدليات إلى 500 
كــان سعرها  فــي حــن  درهـــم )52.73 دوالرًا(، 
ال يتجاوز 33 درهما )3.48 دوالرات( سابقا، 
كما يقول الحبابي، وهو ما تدعمه الجمعية 
املــغــربــيــة ملــهــنــيــي املــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الــتــي 
طــالــبــت شـــركـــات املــســتــلــزمــات الــطــبــيــة بــعــدم 
بيع الكمامات إلى الوسطاء، واالقتصار على 

املتخصصن فــي املــيــدان الــصــحــي بــاملــغــرب، 
ــور  ــا يـــقـــولـــه رئـــيـــس الــجــمــعــيــة أنــ بــحــســب مــ
»العربي الجديد«، مؤكدًا رصد شراء  يديني، لـ
وســـطـــاء ال عـــالقـــة لــهــم بــمــجــال املــســتــلــزمــات 
ــامــــات  ــمــ ــكــ ــة كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــــــن الــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
السوق  فــي  بيعها  إعـــادة  بهدف  واملعقمات، 
ــرات فــي  ــهـ ــطـ ــعـــت أســــعــــار املـ ــفـ ــربـــي. وارتـ ــغـ املـ
املغرب بعد نفاد مخزونها لدى الصيدليات، 
كما تــبــّن ملــعــدة التحقيق فــي جــولــة شملت 
10 صــيــدلــيــات فـــي مــديــنــة الـــــدار الــبــيــضــاء، 
املنافسة  أصـــدر مجلس  الــنــقــص  وملــواجــهــة 
ــار  ــعـ املــــغــــربــــي الئــــحــــة أســــعــــار لـــتـــحـــديـــد أسـ
بناء  الكحولية،  للمطهرات  القصوى  البيع 
على قــرار وزيــر االقتصاد واملالية وإصــالح 
اإلدارة رقــم 6865 مــكــرر، الــصــادر فــي 17 من 
بــاتــخــاذ  يــقــضــي  آذار 2020 والــــذي  مــــارس/ 
املطهرات  أسعار  ارتفاع  ضد  مؤقتة  تدابير 
الكحولية لكن العديد من املغاربة ما يزالون 
يبحثون عــن املــطــهــرات فــي الــصــيــدلــيــات إال 
أنها غير متوافرة في حن يبيعها سماسرة 

عبر »الفيسبوك« بأسعار عالية.

سوق عربية سوداء الستغالل الوباء

أسعار مبالغ فيها للكمامات والمعقمات في مصر والمغرب )العربي الجديد(

مضبوطات في مصنع قفصة العشوائي 
)العربي الجديد(

احتكار  ملف  الجديد«  »العربي  يفتح 
العربي  العالم  الكمامات والمطهرات في 
تكشف  دول  سبع  من  تحقيقات  عبر 

ما  كورونا،  فيروس  أزمة  استغالل  وتوثق 
خلق سوقًا سوداء وأدى إلى نشاط في 
محاوالت تهريب تلك المستلزمات الحيوية 

عليها  الطلب  تصاعد  فور  اختفت  والتي 
م مضاربين في أسعارها، بينما تفتقر  وتحكُّ
لوقاية  الالزمة  الكميات  إلى  المشافي 

واألخطر  المرضى،  مع  المتعاملين  األطباء 
في  صنعها  يجري  مغشوشة  أنواع  بيع 

ورش ال تراعي المعايير الصحية

الغالف

ُتصّدر الكمامات 
المصرية ذات المواصفات 

الطبية الجيدة

تونس ـ بسمة بركات

املــرايــحــي، أخصائي  لطفي  الــدكــتــور  يتخوف 
األمــــراض الــرئــويــة، وأمـــن عــام حــزب االتــحــاد 
استمرار  من  )اشتراكي(  الجمهوري  الشعبي 
عــــرض الــكــمــامــات واملـــطـــهـــرات غــيــر األصــلــيــة 
للبيع فــي الــســوق املـــوازيـــة، مــع تــزايــد الطلب 
كورونا  بفيروس  العدوى  من  للوقاية  عليها 
»العربي الجديد«. سريع االنتشار، كما يقول لـ
ــرره، إذ تــمــكــنــت  ــ ــبـ ــ خـــــوف املــــرايــــحــــي لــــه مــــا يـ
وحدات حفظ الصحة التابعة لوزارة الصحة 
التونسية من ضبط 45 ألف كمامة، و160 ألف 
بمدينة  مــنــزل  فـــي  الــصــالحــيــة  منتهية  قــفــاز 
سوسة الواقعة بالوسط الشرقي لتونس، في 
ــــارس/آذار وفــق مــا أكـــده سمير الورغمي  9 مـ
بـــــــوزارة الــصــحــة  مـــديـــر إدارة حــفــظ الــصــحــة 
الكمامات  أن  إلى  مشيرا  الجديد«،  »العربي  لـ
املخزنة في صناديق وجدت، بتواريخ منتهية 

عّمان ـ أنصار أبوفارة

الطبية  املستلزمات  لبيع  مؤسسات  تــتــوّرط 
التي  الوقاية  ومــواد  بالكمامات  املتاجرة  في 
أزمــة  قبل  منها  كبيرة  كميات  بحوزتها  كــان 
ــيــــروس كــــورونــــا املـــســـتـــجـــد، وامـــتـــنـــعـــت عــن  فــ
املتوقعة  الطلب  ازديــاد  لفترة  انتظارًا  بيعها 
ــع نــقــص عـــاملـــي فـــي هــــذه املـــــواد،  بـــالـــتـــزامـــن مـ
تتبع صفحات  عبر  التحقيق  يوثقه  ملــا  وفقا 

تم تغييرها إلعادة ترويجها، رغم أنها تعود 
إلــى الــعــام 2014 وقــد مــال لونها إلــى األصفر 
جـــراء ظـــروف الــخــزن السيئة والــرطــوبــة التي 

تتسبب في تلف هذه املنتجات.
العامة  اإلدارة  مــا ســبــق، ضبطت  إلــى جــانــب 
لــلــديــوانــة الــتــونــســيــة 41 ألـــف كــمــامــة مــهــربــة، 
في منزل بمنطقة بسكرة الواقعة بالضاحية 
الشمالية ملدينة تونس بعد تلقيهم معلومات 
عن وجود شبكة تعتزم تهريب كمامات طبية 
إلـــى تــونــس عــبــر الـــحـــدود مـــع الــجــزائــر فـــي 8 
مارس الجاري غير خاضعة للرقابة الصحية 
وفق تأكيد سلمى قلمون، املكلفة باإلعالم في 

»العربي الجديد«. الديوانة لـ
وتعمل مصانع تونسية عشوائية، على إنتاج 
الــكــمــامــات، دون امــتــالكــهــا تــراخــيــص صحية 
وقــانــونــيــة، إذ كــشــف مــحــمــد بــوســتــة رئــيــس 
فــرقــة الــشــرطــة البيئية بــبــلــديــة قــفــصــة وســط 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن ضبط  غـــرب تــونــس لـــ

ــبـــوك«، أو إعــــالنــــات عـــلـــى مــوقــع  ــسـ ــيـ عـــلـــى »فـ
الوقاية  السوق املفتوح اإلعالني، تروج ملواد 
وكــمــامــات جــراحــيــة FPP2 الــواقــيــة، والــلــبــاس 
ــتـــواصـــل مــــع الـــقـــائـــمـــن عــلــيــهــا  ــالـ ــازل، وبـ ــ ــعـ ــ الـ
أوضح وسطاء أن لديهم كميات من كافة املواد 
وبكميات  الكاملة  بالعلب  البيع  ويشترطون 
ال تقل عــن 200 وحــدة وبــال فــواتــيــر، مؤكدين 
أنهم مسوقون لصالح مؤسسات مستلزمات 
ــّمــــان. وإلـــــى جـــانـــب ذلــــك رصـــدت  طــبــيــة فـــي عــ
مــعــدة الــتــحــقــيــق بــيــع كــمــامــات داخــــل أكــيــاس 
ثبت 

ُ
ت بيانات  أي  بالستيكية ال يظهر عليها 

أصـــل املــنــتــج، فـــي مــســتــودع صــغــيــر بمنطقة 
خلدا غربي العاصمة األردنية، ويقول التاجر 
أبو محمد، كما عّرف نفسه، إنه يبيع الكيس 
الذي يحتوي على 100 قطعة بسعر 12 دينارًا 
بــيــانــات  وجــــود  ــدم  عـ  

ً
مــعــلــال دوالرًا(،   16.93(

املنتج بنقل الكمامات من علبها األصلية إلى 
الشحن  لكلف  تخفيضا  بالستيكية،  أكــيــاس 

حي  في  الكمامات  لصناعة  عشوائي  مصنع 
النور الشعبي بقفصة في 11 مــارس، مشيرا 
ــــواد أولـــيـــة مــخــصــصــة لــصــنــاعــة  إلــــى حــجــز مـ
الكمامات، وإرســال عينات منها للتحليل مع 

إيقاف نشاط املصنع.
وفي غياب آلية تضبط بيع وترويج الكمامات 
ــبــــال الــكــبــيــر  الــطــبــيــة فـــي تـــونـــس فـــي ظـــل اإلقــ
عليها عقب أزمة فيروس كورونا املستجد، ال 
يمكن التحكم في مسالك الترويج ووضع حد 
النقابة  رئيس  نائب  إفـــادة  وفــق  للمضاربن 
الــتــونــســيــة ألصـــحـــاب الــصــيــدلــيــات الــخــاصــة 
الجديد«،  »العربي  لـ نوفل عميرة، والــذي قال 
عشوائيا  تباع  التي  واملطهرات  الكمامات  إن 
ال فاعلية لها، ولــن تحمي من أي فيروسات، 
بل قد تكون وراء تسرب الفيروسات، ألنها ال 
تعرف  وال  التصنيع  عند  رقــابــة  ألي  تخضع 
املــــواد الــتــي اســتــعــمــلــت فــي صــنــاعــتــهــا، علما 
ــواد املــســتــعــمــلــة فـــي الــكــمــامــات تخضع  ــ  املـ

ّ
أن

إلـــى األردن، وهـــو مــا ُيخالف  الــســعــوديــة  مــن 
الطبية واملطهرات  تــداول املستلزمات  شروط 
الــتــي تستعمل ملـــرة واحــــدة فقط،  واملــعــقــمــات 
ــي تــــشــــدد عـــلـــى أن يــــــرد عـــلـــى الـــغـــالف  ــ ــتـ ــ والـ
املستلزمات  جميع  مــن  قطعة  لكل  الــخــارجــي 
تستعمل  التي  واملعقمات  واملطهرات  الطبية 
مــــرة واحــــــدة فــقــط رقــــم الــتــشــغــيــلــة )الــعــمــلــيــة 
وتنتهي  الــخــام  بــاملــواد  تبدأ  التي  الصناعية 
بها مصنعة(، وتاريخ االنتهاء، واسم الشركة 
الصانعة أو مالكة حق التسويق، وبلد املنشأ، 

لشروط ويجب أن تتكون من 3 طبقات عازلة، 
عبر  الترشيح  على  تعمل  طبقة  وسطها  فــي 
الهواء، ومنع تسرب  »فلتر« لتصفية وتنقية 
الكمامات  إلــى األنــف. ومثل هــذه  الفيروسات 

ــــروف الــتــخــزيــن حــيــثــمــا انــطــبــق، وطــريــقــة  وظـ
الــتــعــقــيــم فـــي حــــال كــونــهــا مــعــقــمــة، وبــخــالف 
ذلــك يتم إبـــراز شــهــادة مــن الــشــركــة الصانعة 
بطريقة التعقيم وتستثنى من ذلك املطهرات 
ــداول  ــ واملـــعـــقـــمـــات، وفـــقـــا ألســــس اســـتـــيـــراد وتـ
املـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا املــعــقــمــات 
واملــطــهــرات، الـــصـــادرة بمقتضى املــــادة 5 من 
قانون الدواء والصيدلة رقم )80( لسنة 2001 

والقانون املعدل به رقم )30( لسنة 2003.
أنـــواع رديــئــة النوعية مــن الكمامات  وظــهــرت 
الطلب على  تزايد  لــدى  األردن  في صيدليات 
الكمامات، كما تقول عزيزة خالد التي تعمل 
في مصنع لأللبسة في منطقة الضليل شمال 
شـــرق مــديــنــة الــــزرقــــاء، واضـــطـــرت قــبــل فــرض 
حظر التجول إلى شراء كمامات لوقاية نفسها 
من العدوى بفيروس كورونا في أثناء العمل، 
لكنها، بعد البحث في خمس من الصيدليات 
املوجودة في منطقة سكنها، وجدت كمامات 

الطبية تباع في القطاع العمومي بعد مرورها 
على لجنة تحلل عينات من املنتج وال تقبل أي 
صنف مغشوش وفق ما يقول الدكتور سمير 
االستعجالي  الــطــب  رئــيــس قسم  املــؤمــن  عبد 
وعضو خلية مجابهة فيروس كورونا بوزارة 
»العربي الجديد«. ويدعم  الصحة التونسية لـ
الــدكــتــور املــرايــحــي مــا ذهــب إلــيــه عبد املؤمن 
واملطهرات  الكمامات  بيع  منع  »يجب  قــائــال: 
فــي األســـواق املــوازيــة، بسبب خــطــورة عملية 

تصنيعها وقد تكون غير ناجعة«.
وتنافس بعض املحالت التجارية، الصيدليات 
في بيع مواد شبه طبية بحسب عميرة، قائال 
إن هـــذه املــحــالت ال يمكن مــراقــبــتــهــا مــن قبل 
التجارة،  لـــوزارة  تابعة  ألنها  الصحة،  وزارة 
وهــو مــا أدى إلــى الــفــوضــى املسجلة فــي هذا 
الكمامات  تتبع  يمكن  أنــه ال  مــؤكــدا  الــقــطــاع، 
واملطهرات منتهية الصالحية طاملا لم يؤشر 

عليها صيدلي، وال تباع في الصيدليات.

تقترب مادة صنعها من الورق املقوى، ويفسد 
ويبن  الــوجــه،  على  وضعها  بمجرد  شكلها 
الصيدالني محمود السالم أن الكمامات التي 
الــوقــت الحالي  تصل إليهم مــن املــوزعــن فــي 
الكوب  التي تشبه  النوعية  هي فقط من هذه 
النوعيات  إن   

ً
قــائــال والــتــي يجهل مــصــدرهــا، 

من  الوقاية  في  العالية  الفاعلية  ذات  الطبية 
الــفــيــروســات املــغــلــفــة ال تــلــقــى رواجـــــا بسبب 
ــــم يـــرهـــا مــــع املــــوزعــــن،  ــا ولـ ــارهـ ــعـ ــاع أسـ ــفــ ارتــ
بــيــنــمــا يـــؤكـــد زيــــد الــكــيــالنــي نــقــيــب صــيــادلــة 
األردن أن الكمامات من النوعيات الفعالة في 
مقاومة الفيروس غير متوفرة في األردن، ما 
التي   ،N95 نــوع  مــن  الفلتر  ذات  الكمامة  عــدا 
بــــدأ إنــتــاجــهــا مــحــلــيــا فـــي فـــبـــرايـــر املــنــصــرم، 
لــكــن املــؤســســة الــعــامــة لــلــغــذاء والــــــدواء تــركــز 
عــلــى تــزويــد الــطــواقــم الــطــبــيــة بــهــا، مــا يــؤدي 
ــــى نــقــصــهــا فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات ومـــؤســـســـات  إلـ

املستلزمات الطبية في األردن.

وسطاء يتالعبون باألسعار بالتعاون مع شركات أردنيةمعقمات منتهية الصالحية في تونس

ظهرت أنواع رديئة 
النوعية من الكمامات 

في صيدليات األردن

إلى 6 جنيهات )سعر الدوالر في مصر 15.75 
ت الـــذي 

ّ
ــز جــنــيــهــا(، كــمــا يــوضــح الــصــيــدلــي عــ

يرفض التعامل مع تجار السوق السوداء، في 
حن يوافق آخــرون لتحقيق أربــاح كبيرة من 
وراء األزمــة كما يقول، مشيرًا إلــى أن األنــواع 
الجيدة من الكمامات ذات الفلتر والتي يمكن 
ــيـــروس يـــتـــراوح  ــفـ ــالـ ــة بـ ــ ــابـ ــ ــن اإلصـ أن تـــقـــي مــ
و90  دوالرات(،   4.79( 75 جنيها  بن  سعرها 

جنيها )5.75 دوالرات(.
ويصل سعر الكمامة الطبية الجراحية لدى 
باعة الجملة إلى 3 جنيهات للقطعة الواحدة، 
بينما كان سعرها في السابق جنيها واحدًا، 
ــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى 50 قــطــعــة  ــا الــعــلــبــة الـ ــ أمـ

شركات المستلزمات الطبية 
تالعبت بالسوق المغربية

ذاتــــه، فــيــمــا أهــــدت الــقــاهــرة مــلــيــونــا ونصف 
آذار،  إلــى إيطاليا في مــارس/  مليون كمامة 
بينما تفتقر السوق املصرية إلى الكمامات، 
وخاصة أن تلك املباعة تقي من األتربة فقط 
كما  الفيروسات،  من  للوقاية  وغير مناسبة 
ت الذي ال يجد 

ّ
يؤكد الصيدالني محمود عز

الــكــمــامــات الــواقــيــة، فــي حــن يــمــر ســمــاســرة 
على صيدليته لتقديم عروض بيع كمامات 
عبارة عن قطع قماشية بيضاء غير مطابقة 
للمواصفات الطبية. وتسبب إخفاء الوسطاء 
مــا لــديــهــم مــن كــمــامــات وجــمــعــهــا مــن الــســوق 
لــتــصــديــرهــا إلـــى الـــخـــارج فــي ازدهـــــار تــجــارة 
ت، وهو ما 

ّ
الكمامات املغشوشة، كما يقول عز

الــدواء  املركز املصري للحق في  يؤكده رصــد 
لــتــحــركــات جــمــع الــكــمــامــات مـــن الــصــيــدلــيــات 
ــة، تــــحــــت بــــنــــد األعــــمــــال  ــ ــــاصـ ــــخـ ــــي الـ ــافـ ــ ــــشـ واملـ
التنفيذي  املــديــر  فـــؤاد،  ملحمد  وفقا  الخيرية، 
للمركز والــذي يقول إن سعر عبوة الكمامات 
املصرية )بها 10 قطع( وصل في الصن إلى 
يــــوان، أي مــا يــعــادل 187 جنيها مــصــري.   85
ويـــتـــراوح ســعــر القطعة املــغــشــوشــة مــا بــن 4 

بيروت ـ ريتا الجمال

يــحــذر نــقــيــب املــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فـــي لــبــنــان سليمان 
ــارون، مــن وجــــود نــقــٍص هــائــل فــي املــســتــلــزمــات الطبية  ــ هـ
بشكل عـــام، إلــى جــانــب النقص الــحــاد فــي املـــواد الوقائية 
من فيروس كورونا املستجد، ومنها الكمامات والقفازات 
واملطهرات واملعقمات، مؤكدا أن أبرز املستوردين »عاجزون 
اليوم عن استيراد املستلزمات الطبية بسبب أزمة الدوالر 

وتقييد التحويالت الخارجية وارتفاع األسعار عامليا«.
مـــا حــــذر مــنــه هــــــارون يـــؤكـــده الـــيـــاس قــبــانــي مـــديـــر قسم 
املــعــدات  بيع  فــي  لبنانية متخصصة  شــركــة  فــي  املبيعات 
ــــح أن ارتـــفـــاع أســعــار  واملــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والـــــذي أوضـ
 بأسباب عّدة بدأت 

ٌ
الكمامات واملعقمات في لبنان مرتبط

قــبــل انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا وتــحــديــدًا مـــع ظــهــور أزمـــة 
الدوالر بشكل حاّد في النصف الثاني من عام 2019، نتيجة 
امــتــنــاع املــصــارف اللبنانية عــن فــتــح اعــتــمــادات بــالــدوالر 
إلى  دفعنا  »مــا  الطبية،  واألدوات  املستلزمات  ملستوردي 
شراء الدوالرات من الصرافن بقيمة أعلى من سعر الصرف 
ليرة   2000 بلغ  إذ  لبنانية،  ليرة   1515 بـ  املعتمد  الرسمي 
لبنانية مقابل الدوالر الواحد في بداية األزمة، ما انعكس 
التي  الطبية  حكما على أسعار بيع املستلزمات واألدوات 

نشتريها من الخارج بالعملة الصعبة«.
»قبل أزمة الدوالر«، يقول قباني، »كنا نبيع علبة الكمامات 
العادية، )ال تقي من الفيروس( والتي تحوي 50 قطعة إلى 
الــصــيــدلــيــات بـــدوالريـــن مــع عـــروض عــنــد شـــراء كــل 5 علب 
تحصل على واحدة مجانا، أو عند شراء 12 علبة تحصل 
على 3 مجانا، أما بعد األزمة فأصبحنا نبيع العلبة بثالثة 
دوالرات، إلى أن زاَد الطلب مع انتشار كورونا وخصوصا 
إلــى 8 دوالرات، قبل  العلبة  الكمامات إذ وصــل سعر  على 
أن يرتفع االستهالك ويصل الشحن إلى 13 دوالرا ما حتم 

على الصيدليات رفع سعر البيع«.
هنا، تلفت نقيبة مستوردي املعدات الطبية سلمى عاصي 
الــطــبــيــة تــشــكــل 3.5% مـــن مــجــمــوع  إلــــى أن املــســتــلــزمــات 
الــتــحــويــالت املــدعــومــة مـــن مــصــرف لــبــنــان، والـــتـــي تشمل 
الـــوقـــود والــقــمــح والــــــــدواء، بــمــعــدل يــصــل إلــــى 20 مــلــيــون 
لــيــرة لبنانية شــهــريــا، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »مــنــذ ســتــة أشهر 
وحتى الــيــوم لــم نستورد ســوى 5% مــن املــعــدات املفترض 
استيرادها، ما أدى إلى انقطاع املستلزمات عن األســواق، 

واملستودعات باتت فارغة«.
»العربي الجديد«  ويؤكد نقيب الصيادلة غسان األمن لـ
ــات كــهــذه وخــصــوصــا عند  ــ أن الــتــجــار يــلــجــأون فـــي أزمـ
نقص املواد، إلى التحكم باألسعار نتيجة نفاد الكميات، 
وهذا ما حصل في املرحلة األولى عندما حصل تصدير 

للخارج بعدما طلبت الصن من الشركات التي تتعامل 
معها تزويدها بالكمامات وذلك قبل أن يصل الفيروس 

الى لبنان.
ويضيف، أن الجهة املختصة في مراقبة األسعار ومحاسبة 
املخالفن هي وزارة االقتصاد التي ما إن علمت بموضوع 

تصدير الكمامات حتى أصدرت قرارًا بمنع التصدير.
قرار منع التصدير صدر في 22 فبراير/شباط املاضي مع 
تسجيل أول حالة كورونا في لبنان وفق ما تؤكد املديرة 
الجديد«،  »العربي  لـ عباس  عليا  االقتصاد  لــوزارة  العامة 
الــجــمــارك منع  وتـــقـــول، طــلــبــت وزارة االقــتــصــاد مــن إدارة 
تصدير الكمامات واملعدات وكل األجهزة وأدوات الحماية 
أيــا يكن  املعدية  األمـــراض  مــن  الــواقــيــة  الطبية  الشخصية 
منشأها محليا أو أجنبيا. ومــن بــن هــذه األجــهــزة بــدالت 
ــه وأجـــهـــزة  ــادة لــلــمــيــاه، كـــمـــامـــات الـــوجـ جــســم كــامــلــة مـــضـ
التنفس، غطاء واق للرأس، أثواب العالج الكيميائي قفازات 

مطاطية مقاومة للثقوب ولألوزان الثقيلة وغيرها.
 التصدير الى الخارج توقف نهائيا وتقوم 

ّ
وتشدد على ان

املؤسسات  على  يومية  املستهلك بجوالت  مديرية حماية 
والصيدليات ملراقبة األسعار، وتم تسطير محاضر ضبط 
بحق عشرات الصيدليات واملؤسسات، وفي أحدث األرقام 
أصدرت الوزارة خالل األسابيع الثالثة األخيرة 13 محضر 
ضبط بحق صيدليات وشركات مختصة بأدوات التعقيم.

وتلفت عباس إلى أن محاضر الضبط تجاوزت الـ300 بحق 
املــؤســســات والــصــيــدلــيــات والــســوبــرمــاركــتــات الــتــي تبيع 
بالوقاية من كورونا  املرتبطة  الطبية  املــواد واملستلزمات 
عــلــى اخــتــالفــهــا ولــيــس فــقــط الــكــمــامــات بــأكــثــر مــن 3% من 
سعرها ألنه عند تخطي هذه النسبة نكون أمام أرباح غير 
بقانون   

ً
إنسانية وصحية عمال منطقية واستغالل ألزمــة 

حماية املستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وبحسب املادة 
64 منه ملديرية حماية املستهلك الدور في مراقبة األسعار.

المصريون يبحثون عن 
الكمامات والحكومة 

تهديها للخارج

لبنان: نقص المستلزمات الطبية 
أحد تداعيات األزمة المالية

بدأ نقص المستلزمات الطبية 
ومنها أدوات الوقاية من 

كورونا، إثر األزمة المالية اللبنانية، 
ما أدى إلى نفاد المخزون 

وتالعب التجار باألسعار

تضاعفت أسعار المعقمات والكمامات عقب الكشف عن تزايد أعداد 
تقوله  ما  بحسب  العراق،  في  المستجد  كورونا  بفيروس  المصابين 
الصيدالنية بيداء سامي التي تعمل في منطقة الكرادة وسط بغداد 
والتي تشير إلى أن كمامات من نوع N 95، أصبحت تباع، بأسعار تتراوح 
أزمة  السابق قبل  بينما كان سعرها في  8 دوالرات و15 دوالرًا،  بين  ما 
كورونا ال يتجاوز 5 دوالرات، وقفز سعر العبوة المتوسطة من المعقم 

)500 مل(، من 1.25 دوالر، حتى 8 دوالرات.

قفزة كبيرة في األسعار بالعراق

في زمن كورونا يبحث 
المصريون والمغاربة عن 

كمامة أو معّقم لدى 
الصيدليات بال جدوى، وإن 

وِجدا فبأسعار باهظة

تلجأ شركات مستلزمات 
طبية أردنية إلى بيع 

الكمامات والمطهرات 
عبر وسطاء يغالون 

في األسعار

تصدير كميات كبيرة من الكمامات استهلك المخزون اللبناني 
)العربي الجديد(
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