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تحقيق

األدوية في «دكاكين» في حي السلم

«على عينك يا دولة»

 ،Redactالـنـسـخــة ال ـســوريــة م ــن دواء
 Reductilاملسحوب من الصيدليات في
لبنان منذ عــام  ،2011الحـتــوائــه على
مادة  Sibutramineاملمنوعة عامليًا .هذه
املــادة ،بحسب رئيس الهيئة الوطنية
ال ـص ـح ـيــة ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ال ــدك ـت ــور
إسـمــاعـيــل س ـكــريــة« ،م ــن أخ ـطــر امل ــواد
ال ــدوائـ ـي ــة امل ـم ـن ــوع ــة االسـ ـتـ ـخ ــدام فــي
تركيبات الــدواء من املنظمة األميركية
ل ـلــدواء  FDAوم ــن الــوكــالــة األوروب ـيــة
ل ـلــدواء  EMAمـنــذ ع ــام  ،2010نتيجة
مل ـض ــاع ـف ــات ـه ــا الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة جـ ـ ـ ـدًا ع ـلــى
الصحة .فقد يــؤدي تـنــاول هــذه املــادة
إلى ارتفاع معدل ضغط الدم والنبض
والـ ـتـ ـسـ ـب ــب فـ ــي جـ ـلـ ـط ــات فـ ــي الـ ـ ــرأس
وال ـق ـلــب وال ـع ـي ــون ...ويـمـكــن أن تصل
املضاعفات إلى حد الوفاة».
لـيــس «م ـحــل األلـ ـع ــاب» امل ــذك ــور أع ــاه
ه ـ ــو الـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـبـ ـي ــع األدوي ـ ـ ـ ــة
واملـسـتـحـضــرات الـصـيــدالنـيــة عالنية
ومن دون خوف من أي رقابة؛ املتاجر

«محل األلعاب» يبيع األدوية
والمستحضرات الصيدالنية عالنية

مادة Sibutramine
من أخطر المواد
الدوائية الممنوعة
االستخدام في
تركيبات الدواء
(أرشيف)

في سوق حي السلم الشعبي تختلط أصوات
بائعي الخضر واللحوم والدجاج والسمك مع
أصوات بائعي األلبسة والعطورات واأللعاب
واألدوات المنزلية .كل شيء له سوق ،وسوق
حي السلم يتسع لكل ّشيء ،حتى األدوية ،بما
فيها المهربة والمزورة والممنوعة ،التي
تباع علنًا في دكاكين ـ وليس في صيدليات ـ
مثلها مثل ّ
أي سلعة تجارية أخرى!
زينب محسن
سمعت «لينا» بــدواء لتخفيض الوزن
ف ـ ّـع ــال جـ ـدًا م ــن جــارت ـهــا ال ـتــي خـســرت
نحو  20كليوغرامًا خالل خمسة أشهر،
من دون أي مجهود سوى تناول بعض
األقراص من تلك العلبة الصفراء ،التي
اب ـتــاع ـت ـهــا م ــن م ـحــل األلـ ـع ــاب الـقــريــب
م ــن م ـن ــزل ـه ــم ،ف ــاش ـت ــرت ــه ه ــي األخـ ــرى
مــن امل ـصــدر نـفـســه ،وتـنــاولـتــه بحسب

وصفة صاحب املحل ـ غير الصيدلي
ً
مساء .بعد
طبعًا ـ حبة صباحًا وحبة
أيـ ـ ــام ،س ـ ــاءت حــال ـت ـهــا وبـ ـ ــدأت تشعر
بضربات سريعة في القلب وارتعاش
في البدن وجفاف في الفم وصداع ،إلى
أن وصلت الـعــوارض إلــى حـ ّـد مخيف،
فتوقفت طــوعــا عــن تـنــاول هــذا ال ــدواء
فزالت الـعــوارض ،ولم تعد إلى تناوله
من جديد.
ل ــم يـكــن ه ــذا ال ـ ــدواء س ــوى «ري ــداك ــت»

منتشرة على طول الطريق في السوق،
وال ت ـق ـت ـصــر م ـب ـي ـعــات ـهــا ع ـل ــى أدويـ ــة
الـتـنـحـيــف ،ب ــل تـتـعــداهــا إل ــى األدويـ ــة
الجلدية وغير الجلدية التي تستخدم
لـعــاج حـ ّـب الـشـبــاب والـكـلــف والبثور
والـصــدفـيــة وال ـبــواس ـيــر ...بـعــض هــذه
األدوي ـ ــة ال ي ـصــرف م ــن الـصـيــدلـيــة إال
بــوصـفــة طـبـيــب الح ـتــوائــه عـلــى م ــادة
ال ـك ــورت ـي ــزون ال ـت ــي تـسـبــب انـخـفــاض
مـنــاعــة الـجـســم ،إضــافــة ال ــى مـضــادات
االلـتـهــاب الـتــي ي ــؤدي تـنــاولـهــا بشكل
عشوائي إلى زيادة مقاومة البكتيريا
لـ ــأدويـ ــة ،عـ ــدا ع ــن م ـخ ــاط ــر تـحـ ّـســس
الجلد وجفافه أو حتى احتراقه ،فكيف
تباع في «دكان» وتوصف من قبل من
شخص ليس اختصاصيًا؟
أحـ ـ ــد أص ـ ـحـ ــاب تـ ـل ــك املـ ـت ــاج ــر ي ـش ــرح
«لزبائنه» كيفية استخدام هذا الدواء
أو ذاك بكل ثقة كأي صيدلي محترف!
لكنه بالطبع ال يعرف تركيبات األدوية
وال تأثيرها فــي الجسم .هــو ببساطة
يتعاطى معها كسلعة تجارية تحقق
له األرباح وليس كمادة خطيرة تتعلق
بصحة الناس .ما يزيد الوضع سوءًا
ه ــو أن ه ــذه األدوي ـ ــة واملـسـتـحـضــرات
مهربة فــي معظمها ،يـجــري تعليبها
وتغليفها فــي لـبـنــان ،وتـبــاع بأسعار
زه ـ ـيـ ــدة ج ـ ـ ـدًا مـ ـق ــارن ــة ب ـس ـع ــره ــا فــي
ً
ال ـ ـص ـ ـيـ ــدل ـ ـيـ ــات .ي ـم ـك ـن ــك م ـ ـثـ ــا ش ـ ــراء

مستحضر حماية للوجه Protection
من ماركة عاملية كـ Aveneأو Bioderma
أو  Uriageتحمل التغليف الخارجي
نفسه لـلـمــاركــة األصـلـيــة مــع اس ــم بلد
املنشأ ،وهو فرنسا ،بسعر  5000ليرة
لـبـنــانـيــة ،بـيـنـمــا ي ـت ـعــدى س ـعــرهــا في
الصيدلية أربـعــن ألــف لـيــرة لبنانية.
يــزعــم أح ــد ال ـص ـيــادلــة ل ــ»األخ ـب ــار» أن
رب ــح الـصـيــدلــي ف ــي ه ــذه املـنـتـجــات ال
يتعدى  9آالف لـيــرة ،لذلك يصبح من
البديهي أن نـســأل :م ــاذا تحتوي تلك
العلب؟
ال ـتــاعــب بــال ـغــاف ال ـخ ــارج ــي ل ـلــدواء
يمكن أن ينسحب عـلــى املـحـتــوى ،أي
التالعب بفعالية املادة الدوائية وحتى
بتاريخ الصالحية .فاملشكلة ال تكمن
فقط في تهريب الدواء ـ علمًا بأن طرق
تخزينه وتوزيعه قــد تعرضه للتلف،
خصوصًا إذا تعرض ألشعة الشمس
ـ بــل ه ـنــاك مــا هــو أخ ـطــر ،مـثــل تــزويــر
الدواء والتالعب بتركيبته .ال يستغرب
س ـك ــري ــة م ـث ــل ه ـ ــذه امل ـ ـمـ ــارسـ ــات «ألن
الــدولــة ط ــوال عشرين عــامــا لــم تتعاط
بـجــديــة م ــع مـلــف الـ ـ ــدواء ،ب ــل شجعت
وح ـم ــت هـ ــذه الـ ـس ــوق ،وال ن ـ ــزال نجد
أدوي ــة مـسـحــوبــة أو مـجـهــولــة املـصــدر
أو ذات تركيب وهمي ال يحتوي على
أي ّ
مكون دوائي أو منتهية الصالحية
ّ
ُ
تـ ـض ــخ إل ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق ،وال ت ـص ــل فـقــط
إل ـ ــى «دك ـ ــاك ـ ــن» فـ ــي حـ ــي الـ ـسـ ـل ــم ،بــل
تـصــل إل ــى صـيــدلـيــات ومـسـتــوصـفــات
ومستشفيات ،في ظل استقالة أجهزة
الرقابة من دورها وتواطؤ بعضها مع
مافيات الدواء».
ال تقتصر هذه الحالة على سوق حي
السلم فقط ،لكن ّاإلهمال يصبح فاقعًا
ف ــي م ـن ـط ـقــة ي ـص ــن ــف س ـكــان ـهــا ضـمــن
الـفـئــات األكـثــر فـقـرًا ،ألن السبب األهــم
ال ـ ــذي يــدف ـع ـهــم إلـ ــى اس ـت ـه ــاك ال ـ ــدواء
م ــن «الـ ــدكـ ــان» ه ــو س ـع ــره املـنـخـفــض؛
فــأكـثــريــة ه ــؤالء ال تشملهم التغطية
الـصـحـيــة ،م ــا يـضـطــرهــم إل ــى اإلن ـفــاق
م ـ ــن جـ ـي ــوبـ ـه ــم واق ـ ـت ـ ـطـ ــاع ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة
ال ـص ـح ـيــة م ــن م ـي ــزان ـي ــة أس ــره ــم ذات
الدخل املحدود والواقعة تحت ضغط
أوض ـ ــاع مـعـيـشـيــة م ـت ــردي ــة ،إذ تشير
االحصائيات إلى أن نصف اللبنانيني
غير مشمولني بحماية صحية دائمة،
وك ـ ــون ال ـط ـب ــاب ــة ف ــي ب ـل ــد م ـث ــل لـبـنــان
مكلفة ،فإنهم يلجأون إلى املصدر الذي
يؤمن لهم هذه الخدمة بكلفة أقل وإن
بنسبة مخاطر مرتفعة ،ال يدركونها
إال بـعــد أن تـصـبــح أج ـســادهــم حـقــول
اختبار في دولة تتعامل مع مواطنيها
كفئران تجارب!

قضاء

ّ
علي ياسين يدعي على  4قضاة عقارات
داني األمين
قبل أيــام ،انتهت مهلة وزيــر املــال علي
حـســن خـلـيــل ،املتعلقة بــوقــف متابعة
أعمال التحديد والتحرير اإللزامية في
الـقــرى والـبـلــدات الجنوبية الخاضعة
للمسح العقاري ووقــف منح اإلفــادات
الـ ـعـ ـق ــاري ــة املـ ــؤق ـ ـتـ ــة .ت ــوج ــه عـ ـ ــدد مــن
أصحاب املصالح الى الدوائر العقارية
لالستحصال على اإلف ــادات العقارية
(بهدف الحصول على رخــص بناء أو
بيع) ،ليفاجأوا بــأن خليل أصــدر أمرًا
جديدًا يقضي بتمديد املهلة.
أبـ ـ ـ ــدى بـ ـع ــض األه ـ ــال ـ ــي ام ـت ـع ــاض ـه ــم
مــن ق ــرار ال ــوزي ــر ،وخـصــوصــا أن ــه «لــم
ي ـصــدر أي قـ ــرار قـضــائــي يـحــاســب أو
يوقف املعتدين واملخالفنب منذ أكثر
من  5أشهر» ،تاريخ إعالن خليل نيته
مقاضاة عدد من املخاتير واملساحني
ب ـجــرم االعـ ـت ــداء ع ـلــى األم ـ ــاك الـعــامــة
والخاصة.
يقول أحــد املساحني املحلفني في هذا
الصدد إن هناك الكثير من املخالفات

التي قام بها بعض املساحني ،أبرزها
«تـكـلـيـفـهــم مل ـســاح آخ ــر ي ـقــوم بــأعـمــال
املسح لقاء مبلغ مالي محدد» .وهو ما
ّ
يعد مخالفًا للقانون« ،فهو من شأنه
أن يـخـضــع عـمـلـيــة امل ـس ــح لـحـســابــات
وانتفاعات شخصية».
ي ـق ــول م ـص ــدر م ـط ـلــع ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» إن
«املـســوحــات االخـتـيــاريــة الـتــي أجريت
س ــابـ ـق ــا ت ـع ـت ـب ــر مـ ـق ـ ّـدس ــة بـ ـح ــدوده ــا
وم ـح ـي ـط ـه ــا امل ـ ـ ـحـ ـ ــدد» ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى أن
«ب ـ ـع ـ ــض امل ـ ـ ـسـ ـ ــوحـ ـ ــات ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ت ــم
إخـ ـف ــاؤه ــا م ــن ق ـب ــل ب ـع ــض امل ـســاحــن
«املتالعبني الذين يلجأون الــى إخفاء
ب ـع ــض ال ــوث ــائ ــق امل ـه ـم ــة فـ ــي ت ـحــديــد
العقارات واملشاعات».
تبرز فــي هــذا الـصــدد ،قضية املواطن
علي ياسني ،من بلدة الظهيرة (قضاء
صور) الذي لجأ الى القضاء السترداد
أرض ــه الـتــي تبلغ مساحتها  200ألف
متر مربع ،والتي يزعم أنها سلبت منه،
على أي ــدي بعض املساحني والقضاة
املـتــواطـئــن ،لـتـتـحـ ّـول «مـعــركـتــه» ضد
القضاء نفسه.

يوم الجمعة الفائت ،ادعى ياسني أمام
هيئة التفتيش القضائي في بيروت،
ع ـلــى أربـ ـع ــة قـ ـض ــاة ،ب ـج ــرم «ال ـت ــزوي ــر
ومـخــالـفــة ال ـقــوانــن املــرع ـيــة اإلجـ ــراء»
(رقــم الدعوى  .)2015/66يتهم ياسني
الـقـضــاة األرب ـع ــة بـتــزويــر ح ــدود بلدة
الـ ـظـ ـهـ ـي ــرة ،الف ـ ـتـ ــا ال ـ ــى «م ـش ــارك ـت ـه ــم
ف ــي عـمـلـيــة ال ـتــاعــب ع ـلــى ال ـق ــوان ــن»،
وب ــال ـت ــال ــي مـســاهـمـتـهــم ف ــي االعـ ـت ــداء

يتهم ياسين أربعة قضاة في
التالعب بحدود بلدة الظهيرة
ال ــذي ج ــرى عـلــى  200أل ــف مـتــر مربع
مــن أراض ـيــه الـتــي يملكها عبر تزوير
س ـن ــدات املـلـكـيــة وال ـت ــاع ــب بعمليات
املسح العقاري».
تـ ـع ــود «الـ ـحـ ـك ــاي ــة» ال ـ ــى ع ـ ــام ،2005
ع ـنــدمــا أج ــري ــت عـمـلـيــة م ـســح ع ـقــاري
لبلدة يارين ،البلدة املجاورة للظهيرة،
تـ ــم ب ـم ــوج ـب ـه ــا ضـ ــم األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـت ــي
ي ـم ـل ـك ـه ــا يـ ــاسـ ــن الـ ـ ــى أراض ـ ـ ـ ــي ب ـل ــدة

ي ــاري ــن .وب ـح ـســب ي ــاس ــن ،ت ــم تقسيم
هذه األراضــي الى  42عقارًا بيعت إلى
اشخاص من بلدة يارين.
ي ـ ـقـ ــول يـ ــاسـ ــن إنـ ـ ــه ت ـ ـق ـ ـ ّـدم ،ح ـي ـن ـهــا،
بــاعـتــراض للمساحني املكلفني ،مرفق
ب ـم ـس ـت ـنــدات ووث ــائ ــق ت ـث ـبــت مـلـكـيـتــه
لـ ــأرض وتـبـعـيـتـهــا ل ـب ـلــدة ال ـظ ـه ـيــرة،
وت ــم تــدويـنــه عـلــى محضر املـســح رقــم
« ،2007/1534إال أن القاضي العقاري
امل ـ ـخ ـ ـتـ ــص أص ـ ـ ـ ـ ــدر حـ ـكـ ـم ــا مل ـص ـل ـح ــة
املعتدين بعدما تــم سحب املستندات
وحذفها».
بعدها ،استأنف ياسني الحكم ،وتقدم
بدعوى تزوير أمام املحكمة الجزائية،
تتعلق بحذف املستندات .صــدر حكم
االس ـت ـئ ـنــاف خ ــاف ــا ملـصـلـحــة يــاســن،
فيما ال تــزال الــدعــوى الجزائية قائمة
حتى اآلن .يقول ياسني إنه أنفق ،حتى
اليوم ،الكثير من املال ملتابعة الدعاوى
امل ـق ــدم ــة «س ـع ـيــا الس ـ ـتـ ــرداد األرض»،
مؤكدًا استمراره في السعي السترداد
ً
هذا الحق وآمال من هيئة التفتيش أن
تساعده في هذا الصدد.

