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احيت الزالزل الطبيعية العنيفة التي رضبت تركيا وسوريا منذ 6 شباط املايض، وما خلفته تردداتها عىل االرايض اللبنانية، 
االهتامم بالهيئات واملؤسسات التي انشئت ملواجهة هذه الكوارث والحد من مخاطرها. فتوجهت االنظار اىل لجنة تنسيق 

عمليات مواجهة الكوارث واالزمات الوطنية التي تعمل ضمن وحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة الحكومة 

"األمن العام" تعاين إستعدادات لجنة مواجهة الكوارث 
اللواء املصطفى: لدينا خطة إستجابة ملواجهة أي طارئ 

اجل  من   2010 عام  اللجنة  هذه  تأسست 
تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية عىل الحد من 
االمم  برنامج  مع  بالرشاكة  الكوارث،  مخاطر 

املتحدة االمنايئ.
اىل  العام"  "االمن  سعت  الخلفيات،  هذه  عىل 
استقصاء مدى جهوز اللجنة ملواجهة اي طارىء 
ميكن ان تتسبب به الزالزل يف حال اصابت لبنان 
هو  وما  الجوار،  دول  يف  املتوقعة  الرتددات  او 
متوافر من قدرات تؤهل الوزارات واملؤسسات 
من  للحد  الخدمات  افضل  لتقديم  املعنية 
مخاطرها وتقديم العون اىل املترضرين. وعليه، 
التقت االمني العام للمجلس االعىل للدفاع اللواء 

محمد املصطفى بصفته رئيسا لها. 

يف  املعنية  االجهزة  تكون  ان  الطبيعي  من   ■
مواجهة الكوارث يف حالة استنفار قصوى، ما هو 
حجم الجهوز تجاه ما يحصل من زالزل وهزات؟ 
□ نحن كلجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث 
واالزمات الوطنية، جاهزون لكل اشكال املواجهة 
عىل  بناء  تجتمع  اللجنة  طارئ.  اي حدث  مع 
رئيسها  او  الوزراء  مجلس  رئيس  من  دعوة 
االمني العام للمجلس االعىل للدفاع، بعد تلقيها 
ان  يحتمل  لحدث  مؤرش  او  مسبق  انذار  اي 
يؤدي اىل ما يشكل خطرا عىل البالد واملواطنني 
واملقيمني عىل اراضينا. وهي تضم ممثلني عن 
والعسكرية  االمنية  واالجهزة  الوزارات  كل 
والدفاع املدين والصليب االحمر. يرتأسها االمني 
العام للمجلس االعىل للدفاع، وتعقد اجتامعاتها 
الرسايا  يف  القامئة  الوطنية  العمليات  غرفة  يف 
بحجم  قياسا  متعددة  مهامتنا  الحكومية. 
اي  مواجهة  يف  عاتقنا  عىل  امللقاة  املسؤوليات 
حادث، سواء كان طارئا او متوقعا، فيام حددت 
مهامتها القرارات التي صدرت عند انشائها. وهي 
حصول  او  احتامل  عن  املعلومات  بتلقي  تبدأ 

جميع  وانذار  ابالغ   بعدها  لتتوىل  كارثة،  اي 
واملؤسسات  والهيئات  واملؤسسات  االدارات 
الفورية، كذلك االرشاف  التدابري  املعنية التخاذ 
وتفعيل كل اشكال التواصل والتنسيق بني اجهزة 
التدخل كافة خالل العملية مبختلف مراحلها، ايا 
املهمة  تنفيذ  يكن حجمها ومخاطرها اىل حني 
كاملة. لدينا خطة استجابة وطنية خالل الكوارث 
بحصول  يتعلق  االمر  كان  اذا  السيام  واالزمات 
كارثة او زلزال، وهي معممة عىل كل الوزارات 
مبوجبها  حددت  بالتنفيذ،  املعنية  واالجهزة 
مسؤوليات جميع املعنيني باملهمة وفق مهام كل 
منها واختصاصه وقدراته، وهي تحدد واجبات 
رافقت  التي  الظروف  فرضت  وقد  منهم.  كل 
وقوع زلزايل تركيا وسوريا تفعيلها بالشكل املالئم 
مواجهتها.  علينا  التي  التحديات  بحجم  قياسا 
لقد عقدنا سلسلة من االجتامعات للتأكد من 
جهوز كل جهاز ومعرفة وجهة مهامته بشكل 
دقيق للغاية بطريقة توفر التكامل بني الجميع. 
لدى اللجنة املركزية املوجودة يف الرسايا ويف كل 
الكوارث  ادارة  مهمتها  فرعية  لجنة  محافظة، 
ومواجهة نتائجها، وتضم كل منها غرفة عمليات 
فرعية يرأسها املحافظ، تم تفعيلها منذ حصول 
الزالزل االخرية وتردداتها التي بدأت يف 6 شباط 
املايض، وهي تقوم بنشاطها وعىل اتم االستعداد 

للقيام مبهامها.

■ هناك قلق فعيل من حجم الرتددات الزلزالية، 
فكيف اذا تعرضنا لها مبارشة يف منطقة قريبة 

من لبنان؟ 
□ نقدر هذه الظروف ونتفهمها، وبناء عىل هذه 
املعطيات وعىل توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقايت، عقدت اللجنة اجتامعا طارئا يف 
الزالزل يف تركيا وسوريا وتردداتها  تاريخ وقوع 
منذ 6 شباط وما تالها. وهي اجتامعات اسبوعية 

مستمرة بهدف تنسيق وحشد جهود استجابة 
يعرف  الجميع  املعنية.  واالجهزة  الوزارات  كل 
اي  يف  الحصول  وارد  مبارشة  لهزة  التعرض  ان 
لحظة، وهو امر يؤكده املركز الوطني للبحوث 
ألي  استعدادا  الجيوفيزياء.  مركز   - العلمية 
طارىء، تم تفعيل الخطة املوضوعة واملعممة 
وفق املعطيات الجديدة مبا تتضمنه من خطوات 
مسبقة قبل حصول الكارثة وخاللها، واالجراءات 
تيل  التي  التعايف  مرحلة  اتباعها يف  يجب  التي 
حصول الكارثة. لذلك، تم نرش ارشادات وقائية 
املختلفة،  االعالم  ووسائل  االعالم  وزارة  عرب 
ليتم  واملقيمني  اللبنانيني  جميع  اىل  موجهة 
باالشرتاك  كارثة،  اي  حال حصول  يف  بها  االخذ 
هذه  حرّض  الذي  اللبناين  االحمر  الصليب  مع 
االرشادات. ويف حال شهدنا ردة فعل صحيحة 
تجاه ما هو محتمل حصوله، تخفف بشكل كبري 

من االرضار اىل الحد املطلوب. 

■ كيف السبيل اىل تدارك مخاطر وجود االف 
التعامل  القدرة عىل  وانعدام  املتصدعة  االبنية 

مع الكوارث الكربى؟ 
□ نحن متنبهون ملخاطر وجود مثل هذه االبنية 
هذا  ملواجهة  لبنان.  من  مختلفة  مناطق  يف 
ممكن،  حادث  اي  آثار  من  والتخفيف  الواقع 
نحن ملتزمون تطبيق ما قال به القرار الصادر 
 /6 بتاريخ   30 رقم  تحت  الوزراء  مجلس  عن 
2023/2 الذي تم مبوجبه تكليف الهيئة العليا 
لالغاثة للقيام مبا يلزم، بالتعاون والتنسيق مع 
نقابتي املهندسني يف بريوت وطرابلس والبلديات 
الجراء  الوطن،  مساحة  عىل  االمنية  واالجهزة 
الصالحة  وغري  املتصدعة  لالبنية  شامل  مسح 
التي يتم  بالنتائج  للسكن، ورفع تقرير مفصل 
احصائها  اىل  باالضافة  ويتضمن  اليها.  التوصل 
مجلس  اىل  التقديرية  التكاليف  دقيق،  بشكل 

الوزراء ليكون عىل بينة من الواقع الذي تعيشه 
املخاطر  تحديد  يسهل  ما  وهو  املناطق  بعض 
املتوقعة. علام ان مثل هذه الخطوات ال تدخل 
يف  صميم عمل لجنة تنسيق عمليات مواجهة 
االيعاز  تم  انه  اال  الوطنية،  واالزمات  الكوارث 
اىل جميع املحافظني للقيام بدورهم من خالل 
تنفيذ  بهدف  منهم،  لدى كل  املتاحة  القدرات 

قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. 

هيئات  مع  القائم  التنسيق  حجم  هو  ما   ■
من  وهل  صديقة،  او  قريبة  دول  يف  مامثلة 

تجارب سابقة اثبتت فاعلية هذا التنسيق؟ 
مع  ومستدام  دائم  تنسيق  هناك  بالتأكيد   □
هيئات مامثلة نتشارك معها املسؤوليات عينها، 
وهي قامئة يف دول قريبة او صديقة. وهنا اشري 
اىل التعاون القائم مع االتحاد االورويب عرب آلية 
تجربتها  التي متت  وهي  االوروبية،  االستجابة 
اكرث من مرة، منها تلك التي قادت اىل استقدام 
طائرات متخصصة للمساعدة يف اخامد الحرائق 
التي انترشت يف مناطق عدة يف لبنان عام 2019. 
كام ترجمنا هذه االتفاقيات ابان جائحة كورونا 
التي اجتاحت العامل قبل سنوات وموجة الكولريا 
التي وفرت لنا مساعدات طبية  االخرية، وهي 
ومعونات مختلفة طبية وغري طبية ساهمت يف 
مواجهة ما تسببت به الجائحتان والتخفيف من 

ايضا توزيع  املساعدات املختلفة عىل انواعها 
عىل املواطنني. 

■ ما هي الخالصات التي انتهت اليها الهيئة بعد 
مشاركة الفرق اللبنانية يف املناطق التي تعرضت 

للزالزل يف تركيا وسوريا؟ 
□ كان للتجارب التي خاضتها الفرق اللبنانية 
لكيفية  فهمنا  عىل  كبري  اثر  وسوريا  تركيا  يف 
املستويني  اليها عىل  االشارة  املواجهة، وميكن 
العميل والنظري. عمليا اكتسبت جميع عنارص 
الفرق التي شاركت يف املهامت االنقاذية التي 
قامت بها  يف تركيا وسوريا خربة عملية ميكن 
تصنيفها عىل مستوى مهامت البحث واالنقاذ 
تحت املباين املنهارة جزئيا او كليا يف املناطق 
رسعة  كيفية  عىل  اعتادت  كام  املنكوبة. 
االستجابة للتدخل والتحضري يف ظروف اقليمية 
ومناخية ولغوية مختلفة، فرتكيا غري معتادة 
عليها سابقا، السيام  وان  جميع العنارص عملت 
ضمن فريق عمل واحد. نظريا انتهت التجربة 
االستجابة  خطة  تفعيل  رضورة  اكدت  التي 
املهام  توزيع  وكيفية  حينه،  اىل  املوضوعة 
التي ميكن ان تقوم بها كل وزارة او مؤسسة 
ووفقا  اختصاصاتها،  اختالف  عىل  جهاز  او 
لقدراتها للقيام مبا هو مطلوب منها يف افضل 
االطراف  كل  عىل  كذلك  املمكنة.  الظروف 
املعنيني االستعداد والتحضري جيدا، وان يكونوا 
عىل استعداد تام ملواجهة مثل هذه الكوارث، 
وذلك من ضمن االمكانات املتوافرة لدى كل 
منها مع رضورة السعي اىل  تأمني افضل الصيغ 
لالستعانة باملتطوعني وضامن مشاركتهم ضمن 
اللوجستية  االجهزة املعنية، وتوفري املقومات 
القادرة  الهندسية  االليات  وجود  تفرض  التي 
عىل املشاركة يف اعامل البحث واالنقاذ، وتجهيز 
اماكن االيواء املسبقة وتحديد مواقعها مسبقا، 
واملترضرين  املرشدين  اليواء  مؤهلة  لتكون 
وتقديم العون الطبي الفوري املطلوب ملعالجة  
ينبغي عىل  انه  التجربة  اكدت  املصابني. كام 
ان  املحافظات،  يف  الفرعية  العمليات  غرف 
تكون عىل اتم االستعداد ملواجهة اي طارىء 
لها  الالزم  الدعم  تأمني  مع  حجمه،  يكن  ايا 
املركزية  العمليات  غرفة  مع  عملها  وتنسيق 

عىل مختلف املستويات.

مقابلة
جورج شاهني 

االمني العام للمجلس االعىل للدفاع اللواء محمد املصطفى.

اثارهام. اىل هذه التفاهامت واالتفاقيات، لدينا 
اكرث من اتفاقية ثنائية بني لبنان ودول صديقة 
تتناول كيفية مواجهة حرائق الغابات املتوقعة، 
وهي اتفاقيات جرى العمل مبوجبها مع كل من 

قربص، مرص واالردن.

■ ما هو الدور الذي لعبته اللجنة بعد تفجري 
مرفأ بريوت، وما هي التجارب املستقاة منها؟ 

يف  االنفجار  لحصول  االوىل  اللحظات  يف   □
غرفة  ومعها  اللجنة  عمل  تفعيل  تم  املرفأ، 
العمليات املركزي ملواجهة االثار املدمرة التي 
بها، مبا منتلك من قدرات مع جميع  تسبب 
يف  حصل  ما  املعنية.  واملؤسسات  الوزارات 
حينه، ان مجلس الوزراء اعلن بعد يومني من 
حصول االنفجار عن حالة الطوارئ يف منطقة 
تسلم  وعندها  املترضرة،  واملناطق  بريوت 
الجيش املهام املنوطة به يف مثل هذه الحاالت 
االستثنائية. وعليه، توقف عمل اللجنة عمال 
من  بد  ال  االجراءات.  هذه  مثل  تفرضه  مبا 
التأكيد بأنه كان للجيش الدور االكرب يف تطبيق 
مضمون خطة االستجابة الوطنية التي نعمل 
مبوجبها وتنسيق عمل كل االجهزة املعنية التي 
املرفأ. اىل هذه املهامت،  كانت تعمل ضمن 
قام الجيش ايضا باجراء كشوفات ميدانية عىل 
وتوىل  االنفجار،  نتيجة  ترضرت  التي  املباين 


