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اللبنانيون أمام تحّدي فيروس كورونا املتسّلل
اللواء محمود األسمر: هكذا نخوض معركتنا الوطنية

بقرار من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وقبل ظهور اول اصابة بفريوس كورونا املستجد يف لبنان يف 21 شباط 2020، 
تم تشكيل لجنة ملتابعة التدابري واالجراءات الوقائية لهذا الفريوس يف 31 كانون الثاين، يف اعالن حرب استباقية من لبنان 

عىل الفريوس الذي انترش يف دول قريبة وبعيدة 

لبنان  2020، سجل  27 شباط  تاريخ  حتى 
عىل  فقط  اصابات  ثالث  وجود  رسميا 
انه  برهن  الذي  كورونا  بفريوس  اراضيه 
قد  كان  بعدما  يعرف حدودا جغرافية،  ال 
بالتنسيق  واجراءات  تدابري  سلسلة  اتخذ 
والهيئات،  واالجهزة  الوزارات  مختلف  بني 
االعىل  للمجلس  العام  االمني  يؤكد  كام 
ايضا  وهو  االسمر،  محمود  اللواء  للدفاع 
مخاطر  الدارة  الوطنية  اللجنة  رئيس 
الكوارث ولجنة متابعة التدابري واالجراءات 

الوقائية لفريوس كورونا. 
وايران  الجنوبية  كوريا  اىل  الصني  من 
والعراق رشقا، مرورا بالكويت والسعودية 
وسويرسا  ايطاليا  اىل  والبحرين  واالمارات 
اثبت  غربا،  املتحدة  والواليات  والربازيل 
بحدود  مقيد  غري  انه  كورونا  فريوس 
تؤكد  ما  بحسب  بعوائق،  وال  جغرافية 
يرفع  ما  وهو  العاملية،  الصحة  منظمة 
خصوصا  لبنان،  امام  التحدي  مستوى 
الصحة حمد حسن عن  اعلن وزير  بعدما 
االصابة االوىل يف 21 شباط املايض، ثم عن 
من  و27   26 يف  والثالثة  الثانية  االصابتني 

الشهر نفسه.  
"الخطوة  ان  االسمر  اللواء  يقول  لهذا 
الرئيس حسان دياب  االوىل كانت يف قرار 
الفريوس  قبل ظهور  متابعة،  لجنة  تشكيل 
يف لبنان". لكنه يؤكد ان "املهم هو التوعية 
ورفع مستواها بني اللبنانيني، فالناس يجب 

ان تتعاون وتلتزم االرشادات". 
العام  الوطني  "الوعي  ان  اىل  ويشري 
رضوري للتعامل مع هذا الوضع، خصوصا 
يعرف  وال  الناس  بني  مييز  ال  كورونا  وان 
جنسية وال دينا وال مذهبا". واشار اىل "اننا 
االزمة بحسب  للتعامل مع هذه  مؤهلون 

الفريوس  انتشار  سيناريوهات  تحديد    -
العامة  املرافق  يف  االحرتازية  والتدابري 

)مطار، مدارس، اماكن عامة...(. 
املوجودة  الوطنية  القدرات  تقييم   -
وقدرة  اكتشافها  حال  يف  الحاالت  الحتواء 
واالجهزة  الصحة  ووزارة  املستشفيات 

املعنية عىل االستجابة.
- تحديد االحتياجات عىل الصعيد الوطني 
خطة  واعداد  الفريوس،  تفيش  حال  يف 
االقليميني  الرشكاء  مع  وتنسيق  تواصل 
االوبئة  مكافحة  مجاالت  يف  والدوليني 

للحدود. العابرة 
الخارجية  املساعدات  طلب  الية  تحديد   -

عند الحاجة. 
للمواطنني  الدقيقة  املعلومات  نرش   -
واملسموعة  املرئية  الوسائل  جميع  عرب 

والتواصل االجتامعي". 
اجتامعات،  خمسة  اللجنة  عقدت 
رئاسة  اىل  قدمت  توصيات  ووضعت 
يف  ساهمت  التوصيات  هذه  الحكومة. 
اكتشاف حالة االصابة االوىل يف 21 شباط 
املطار  مراقبة  بينها  من  والتي  املايض، 
والبحرية، وذلك من خالل  الربية  واملنافذ 
الصحة  منظمة  مع  تنسيقها  يتم  تدابري 
ومع  وتوصياتها،  ملعايريها  وفقا  العاملية 
واوضح  املطار.  امن  وجهاز  الصحة  وزارة 
بزوار  تتعلق  تدابري  الئحة  اعداد  تم  انه 
بينها  من  بالفريوس  مصابة  دول  من  اتوا 
اذ  املنازل،  يف  والحجر  الحامية  اجراءات 
ثم  الصحة  وزارة  عرب  معهم  التواصل  يتم 
الداخلية وعربها البلديات املعنية، ملتابعة 
تشمل  التي  البلدان  هذه  من  جاء  من 
ايران  الجنوبية،  كوريا  الصني،  اساسا 
دوال  لتمشل  االن  تتوسع  وهي  وايطاليا، 

اخرى سجلت فيها اصابات.  
الرئيس دياب  اتخذت خلية االزمة برئاسة 
لجنة  توصيات  عىل  بناء  التالية  القرارات 
شباط   22 يف  كورونا  لفريوس  املتابعة 
املايض، بهدف تعزيز تعامل لبنان مع هذا 

التحدي: 
  

عليهم  تظهر  الذين  االشخاص  عزل  "ـ 
من  الوافدين  وكل  االصابة  اعراض 

اجراءات يف املستشفى الحكومي.االمني العام للمجلس االعىل للدفاع اللواء الركن محمود االسمر. 

وباء الكورونا.

املتخصصني، فالتدابري حتى االن والتجاوب 
من الناس واالدارات املختلفة، جيدة كلها". 
مع  التعامل  عىل  "قادر  لبنان  ان  واوضح 
تحدي كورونا يف حال تضافرت كل الجهود 
شخيص  ال  وطني  املوضوع  فهذا  الوطنية. 
عىل  متقدم  لبنان  ان  كام  سيايس،  وال 
املنطقة،  مستوى  عىل  الصحي  الصعيد 

ولدينا قدرات وطنية كفّية". 
العمل  وما  اللجنة،  طبيعة  هي  ما  لكن 

الذي تقوم به؟ 
حاليا  "تقوم  اللجنة  ان  االسمر  اللواء  قال 
حال  يف  افرتاضية  طوارئ  خطط  باعداد 
انتشار فريوس كورونا بشكل كبري، للتعامل 
من  املعنيني،  كل  خالل  من  الوضع  مع 

وزارات واجهزة وغريها". 
وتركيبتها،  املتابعة  لجنة  طبيعة  تناول  ثم 

التدابري  متابعة  لجنة  تسمى  انها  موضحا 
كورونا،  لفريوس  الوقائية  واالجراءات 
اللجنة  يف  ممثلون  فيها  االعضاء  وغالبية 
منذ  املشّكلة  الكوارث  ملواجهة  الوطنية 
سنوات عدة، برئاسة االمني العام للمجلس 
لجنة  رئاسة  يتوىل  وتابع:  للدفاع.  االعىل 
االعىل،  للمجلس  العام  االمني  كورونا 
الرتبية  الصحة،  وزارات  ممثلني عن  وتضم 
والنقل،  االشغال  الزراعة،  العايل،  والتعليم 
الخارجية، والشؤون االجتامعية، اضافة اىل 
املديرية  الداخيل،  االمن  قوى  عن  ممثلني 
االحمر  الصليب  العام،  لالمن  العامة 
املخاطر  ادارة  وحدة  ومدير  اللبناين، 
والكوارث لدى مجلس الوزراء، وممثل عن 

الحكومة.  رئيس 
اىل  تدعى  ان  االمكان  "يف  ان  اىل  ولفت 

الملف
وادارات  شخصيات  اللجنة  اجتامعات 
وهيئات حكومة ودولية مثل منظمة الصحة 
املستشفيات  عن  ممثلون  او  العاملية، 
واالطباء واملمرضني، ملعرفة وتحديد االدوار 
انتشار  حصل  حال  يف  واملتابعة  املطلوبة 
االسبوعي  باجتامعها  للفريوس، وهي سواء 
او اليومي بحسب الرضورة، ترفع توصياتها 

اىل رئاسة الحكومة". 

اجرائية،  سلطة  ليست  اللجنة  ان  واوضح 
بني  والتنسيق  والتوصية  املتابعة  تتوىل  بل 

مختلف االجهزة والقطاعات والجهود. 

تلخيص  االمكان  يف  ان  االسمر  اللواء  وقال 
طبيعة دور اللجنة كااليت: 

"ـ توحيد جهود االدارات والوزارات املعنية 
يف االستعداد ملواجهة انتشار الفريوس.
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