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جورج شاهني

هكذا تتحّوط بعبدا وعني التينة والسرايا من الوباء
كيف تعيش املقار الرئاسية في زمن الكورونا؟ 

اجتاحت مخاطر وباء الكورونا املجتمع اللبناين والعامل اجمع، فعرب القارات متجاوزا برسعة انتشاره وانتقاله كل االمكانات 
االمراض  الئحة  اىل  لينضم  الشايف  العالج  توفري  انتظار  يف  منه،  والحد  ملواجهته  التي خصصت  واملادية  والوبائية  الطبية 

واالوبئة املوسمية والدامئة التي تجتاح العامل 

الملف

الفريوس، فرضت سبل  نظرا اىل خطورة هذا 
يألفه  مل  للعيش  استثنائيا  منطا  املواجهة 
كونية  قرية  تحول  الذي  والعامل  اللبنانيون 
عندما  نفسها،  وتحارص  ذاتها  عىل  مقفلة 
حركة  وتوقفت  الدول،  بني  الحدود  اغلقت 
الداخلية والخارجية  النقل  املطارات ووسائل 

بغية الحد من انتشاره.
يف انتظار ان تتكشف النتائج املبنية عىل اعالن 

لبنان، كام يف معظم دول  العامة يف  التعبئة 
حقق  الذي  الصيني  بالنموذج  تيمنا  العامل، 
مارسها،  التي  العزل  بوسائل  باهرة  انجازات 
عاش اللبنانيون اياما من الحظر املنزيل القايس 
االنسانية  الصالت  اشكال  كل  فيه  تعطلت 

ووجوهها حتى بني افراد العائلة الواحدة.
"االمن العام" القت الضوء عىل كيفية تعاطي 
املقار الرئاسية يف لبنان مع الوباء وتداعياته. 

العامد  الجمهورية  رئيس  من  كل  بدأ  كيف 
نبيه  النواب  مجلس  ورئيس  عون  ميشال 
دياب  حسن  الدكتور  الحكومة  ورئيس  بري 
الترصف وما بقي مسموحا وما بات محظورا؟ 
التقت املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور 
النواب  ملجلس  العام  واالمني  شقري،  انطوان 
الوزراء  ملجلس  العام  واالمني  ضاهر،  عدنان 
القايض محمود مكية، للحديث عن تجربتهم.

شقير:  التدابير االحترازية
استثنت رئيسي املجلس والحكومة

ضاهر: الغينا معظم لقاءات
الرئيس بري العامة والشعبية

الدكتور  الجمهورية  لرئاسة  العام  املدير  قال 
انطوان شقري: "منذ ان بدأ التداول باخبار وباء 
بارش قرص  الجديد،  العام  عامليا مطلع  الكورونا 
عنه  التقارير  املواجهة.  لسبل  االعداد  بعبدا 
جانب  اىل  اليها.  يقود  التي  املخاطر  سبقت 
الجمهورية  رئيس  عنه  عّب  الذي  االهتامم 
ومتابعته للتقارير الديبلوماسية والدولية الطبية 
من  الرغم  وعىل  عنه،  تحدثت  التي  والوبائية 
االنشغال بالتشكيلة الحكومية الجديدة، شكلت 
الوباء  اخبار  لرتصد  بعبدا  قرص  يف  ازمة  خلية 
وحجم انتشاره يف العامل، وكل ما يتصل برتكيبته 
ومخاطره وطريقة انتقاله واملتوقع من انتشاره 
يف  منه  االوىل  االصابة  عن  اعلن  بعدما  عامليا. 
لبنان يف 20 شباط املايض، تغريت طريقة املواكبة، 
وشكلت لجنة وزارية ملتابعة االزمة متثلنا فيها، 
فيه  تشابكت  وقت  يف  جاءت  وانها  خصوصا 

ازمات نقدية واقتصادية وسياسية ووبائية".

ترصفت  كيف  بعبدا  قرص  اىل  العودة  يف   ■
املديرية العامة والدوائر املعنية؟

قال االمني العام ملجلس النواب عدنان ضاهر ان 
الوضع يف مباين مجلس النواب ومقر عني التينة 
ما  وهو  الرئاسية،  الدوائر  بقية  عن  "مختلف 
يلقي اعباء اضافية يف مواجهة وباء الكورونا. يف 
املكون  النجمة  ساحة  يف  النواب  مكاتب  مبنى 
تدور  القديم،  للمبنى  واملالصق  طبقات   8 من 
حركة ناشطة ويقدر زواره يوميا باكرث من 1500  
نائبا  االقل. فهو يضم مكاتب 127  شخص عىل 
ويواكب كل نائب منهم ثالثة مرافقني ان مل يكن 
ويزوره  االقل  عىل  موظفان  لديه  ويعمل  اكرث، 
يوميا ما يقارب  15  شخصا عىل االقل بسبب 

□ بالنظر اىل حجم الظروف التي فرضها انتشار 
الوباء يف لبنان وبلوغه بعض املناطق واملؤسسات 
اللبنانية، مل يعد هناك احد او مقر يف منأى عنه 
مبا يف ذلك قرص بعبدا. تخفيفا من حركة االختالط 
القرص، اصدرت سلسلة من  بني موظفي دوائر 
التي  الوقائية  التدابري  تحدد  االدارية  املذكرات 
مخاطر  من  وتخفف  العمل  منط  عىل  تحافظ 
تسلل الوباء اليها. اعيدت جدولة دوامات العمل 
مبا يضمن وجود ثلث عدد املوظفني ما بني 12 
و15 اذار الجاري من اجل تحقيق هذه النسبة 
من  التفصيلية  الرتتيبات  وبقيت  املداورة،  من 
مهمة رؤساء الدوائر مبا يؤمن استمرارية العمل 
تطبيق  عىل  حساب  انىشء  بعدما  وانتظامه. 
التأكيد عىل جميع املوظفني  الواتس اب، جرى 
عممتها  التي  الوقائية  التدابري  اتخاذ  والعاملني 
العاملية  الصحة  ومنظمة  العامة  الصحة  وزارة 
عب وسائل االعالم من اجل كل ما يجنبهم انتقال 
السالم  فحظر  تفشيه،  ووقف  اليهم  الفريوس 
باليد، ومنع التقبيل اىل ما هنالك من السلوكيات 
فيه  عممت  وقت  يف  ذلك جرى  كل  املطلوبة. 

وجود مكاتب املراجعات والخدمات اىل جانبهم. 
لبنان  اىل  الوافدة  النيابية  الوفود  عن  عدا  هذا 
من املجالس الصديقة العربية والغربية والخباء 
املتخصصة،  اللجان  اعامل  يف  يشاركون  الذين 
وتلك التي تشارك يف البامج الترشيعية املشرتكة 
العربية والغربية.  املتفق عليها ما بني املجالس 
من  الكثري  اتخاذ  اىل  بنا  دفعت  الوقائع  هذه 
انتشار  عن  اعلن  بعدما  العادية،  غري  التدابري 
الوباء يف لبنان ومخاطر وجود اي تجمع شعبي 
من  اكرث  اىل  قادنا  ما  وهو  انتشاره  يف  يتسبب 
والزوار  املواطنني  عدد  بداية  قلصنا  تدبري. 

وقاعات  الصالونات  شاشات  عىل  التعليامت 
التعقيم  عبوات  ووضعت  القرص.  يف  االنتظار 
وعنارص  املوظفون  والتزم  املمرات  مختلف  يف 

الحرس الجمهوري الرتتيبات املحددة.

■ بعدما تطورت االصابات وزاد انتشار الوباء، ما 
هي االجراءات التي اتخذت؟

□ كان ال بد يف هذه املرحلة من زيادة التدابري 
االحرتازية، ال سيام يف مرحلة ما بعد اعالن التعبئة 
اخرى  تدابري  من  سبق  ما  اىل  واضيفت  العامة 
الجسم  حرارة  قياس  بورش  متشددة.  بطريقة 
وغسل االيدي وتعقيمها لكل زوار القرص، وشملت 
الجميع بعدما استثني منها رئيسا مجلس النواب 
نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب. توقف 
العمل بكل بطاقات التعريف الخاصة التي تسمح 
وسمح  الجمهورية،  رئيس  مكتب  اىل  بالدخول 
الرسمية  املواعيد  يحرضون  الذين  للمستشارين 
التواجد  االعالم  ومكتب  املراسم  فرع  وموظفي 
يف البهو الداخيل او صالون االنتظار وفقا للجدول 
الرسمي للمواعيد بالتنسيق مع شعبة املرافقني. 

دامئة  تعقيم  لعملية  الزوار  واخضع  الداخلني، 
لليدين، كام متنينا عىل النواب حرص مراجعاتهم 

اىل الحد االدىن". 

■ ما الذي تغري قبل اعالن التعبئة العامة وبعده، 
وكيف انعكس ذلك عىل عمل املجلس؟

□ قبل اعالن التعبئة العامة يف 15 اذار املايض، 
مع  بالتزامن  اليومية  التعقيم  عمليات  بدأنا 
ترتيبات وفرنا من خاللها املواد املعقمة للموظفني 
باالرشادات  مذكرات  اصدار  مع  تزامنا  والزوار، 

الوضع  ملواجهة  اعتامدها  الواجب  االدارية 

تم تقليص حضور املوظفني وفق برنامج املداورة 
من الثلث اىل الربع تخفيفا من مخاطر االختالط.

■ كيف يترصف رئيس الجمهورية مع زواره، وكيف 
يستقبل الضيف وهل اعيد النظر يف املواعيد؟

□ اتخذت سلسلة من التدابري االستثنائية، ابرزها 
تقليص املواعيد وعدد الزوار، ومن ميكنه االستعاضة 
باملوضوع هاتفيا. مل يعد رئيس  الزيارة يبت  عن 
الجمهورية يصافح زواره، فيكتفي بالسالم وتبادل 
التحية من بعيد. ابعدت كرسيه مرتين تقريبا عن 
ضيفه، ويخضع البيد الخاص بالرئيس واملستندات 
ان  قبل  تعقيم متخصصة  لعملية  اوراقها  بجميع 

يالمس اي من اوراقها لقراءتها او التوقيع عليها. 

تعقد  الوزراء  مجلس  جلسات  بقيت  ملاذا   ■
كالعادة وملاذا مل تتحول الكرتونيا؟

جلسة  يف  الجديدة.  التدابري  بعض  اعتمدت   □
مجلس الوزراء التي عقدت يف 12 اذار املايض، 
الحكومة  رئيس  عىل  بالسالم  الرئيس  اكتفى 
اىل  رسالته  توجيه  اعقاب  يف  بعد  عن  والوزراء 
اللبنانيني يف بداية الجلسة، واستبعدت الدردشة 
يف  وبعدها.  الجلسة  قبيل  الرئيس  مع  العادية 
جلسة 19 اذار ابعدت كرايس الوزراء عن بعضها 
البعض مسافة مرت ونيف، فالطاولة التي كانت 
يحرضون  الذين  واملوظفني  وزيرا  لثالثني  تتسع 
الجلسة سمحت بتطبيق التدبري الجديد، وسمح 

للوزراء بارتداء الكاممات ملن يرغب يف ذلك.

القرص  موظفي  بني  اصابة  اي  سجلت  هل   ■
ولواء الحرس الجمهوري؟

القرص  اصابة ال يف  اي  لله مل تسجل  الحمد   □
االدارية  التدابري  الجمهوري.  الحرس  لواء  وال يف 
والبيئية والصحية املتخذة مشددة وفق املعايري 

الضامنة لعدم خرقنا.

املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقري. 

فصلنا بني الرئيس عون 
والوزراء ومنعنا الدردشة 

العادية معه
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االمني العام ملجلس الوزراء القايض محمود مكية.االمني العام ملجلس النواب عدنان ضاهر.

غري الطبيعي الذي فرضه الوباء. وكام يف مبنى 
القديم  املجلس  مبنى  النواب، كذلك يف  مكاتب 
حيث مكتب رئيس املجلس ونائبه والقاعة العامة 
والندوات،  النيابية  باللجان  املخصصة  والقاعات 
مرتين  تحديد  وطلبنا  التعقيم  اعامل  استمرت 
بني كل نائب واخر يف اثناء اجتامعاتهم التقليدية 
والرديفة يف املرحلة التي فرضت علينا مستجدات 
االنتشار ومخاطره غري املرصودة بسهولة، اىل الغاء 
اجتامعات اللجان النيابية العادية واملشرتكة بعد 
9 اذار املايض منعا لالختالط وتوفريا لالجواء التي 
انتقال الفريوس بني املجتمعني. بقي القرار  متنع 
اعالن  حني  اىل  تقريبا  اسبوع  كل  للتمديد  قابال 
نهاية  اجتامعاتها حتى  العامة، فجمدت  التعبئة 

الفرتة املحددة.

مستوى  عىل  اتخذت  التي  التدابري  هي  ما   ■
املوظفني االداريني؟

□ التزمنا املعايري املطلوبة وقلصنا عدد املوظفني 
املطلوب حضورهم اىل مكاتبهم اىل الثلث، وفق 
الروتيني  العمل  جداول مناوبة تسمح باستمرار 
السامح  دون  من  املطلوب  االدىن  بالحد  اليومي 
اتصال  عىل  نحن  ثغرة.   او  خطأ  اي  بحصول 
واملؤسسات  الوزارات  مختلف  مع  ويومي  دائم 
العامة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وال 
املراسالت  مع  التعاطي  طريقة  تتبدل  ان  ميكن 
الداخلية والخارجية  يف ان واحد. هذا عدا عن 
وخدمات  الصيانة  امور  املكلفني  حضور  رضورة 

املعلوماتية واملكننة.

■ بالنسبة اىل عني التينة ما الذي تغري؟
اكرث  كانت  وان  الوقائية  االجراءات  تتبدل  مل   □
نشاطه  وحجم  املجلس  رئيس  لوجود  تشددا 
من  الكثري  الغاء  الظروف  علينا  فرضت  اليومي. 

الغيت  الترشيعية.  للمهامت  الرديفة  النشاطات 
اصحاب  الستقبال  املفتوحة  املسائية  املواعيد 
يوميا  تحصل  كانت  والتي  واالعالميني  الحاجة 
تقريبا ما بني السادسة والثامنة مساء. وقد الغي 
بعد االسبوع االول من اذار املايض لقاء االربعاء 
باللقاءات  اما  عنه  واستعيض  االسبوعي،  النيايب 
االفرادية او عب الهاتف حيث ال حاجة اىل عقد 

اي لقاء.

■ ما الذي تغري يف مواعيد الرئيس بري وما الذي 
تغري يف نشاطه وعالقته بزواره؟

الرئيس  توقف  اساسية.  تعديالت  طرأت   □
يكتفي  وبات  نهائيا  زواره  مصافحة  عن  بري 
تقلص  بعد.  من  التحيات  وتبادل  باملشالحة 
طارىء  غري  هو  ما  كل  والغي  املواعيد  عدد 
ورضوري. القرص ال يحتوي سوى عىل صالون 
العائيل.  الجناح  باستثناء  لالستقبال  واحد 
االجتامعات  طاولة  عىل  الكرايس  ابعدت 
الكبى عن بعضها البعض اكرث من مرت تقريبا. 
اعتاد  فقد  االسبوعي،  البيد  اىل  بالنسبة  اما 
الرئيس ان يوقعه كل يوم اربعاء ومل يتغري يشء 

يف مثل هذه االمور.

■ حتى تاريخه هل سجلت اي اصابات يف رشطة 
املجلس وموظفيه؟ 

□ حتى اآلن مل تسجل اي اصابة يف صفوف رشطة 
اشكال  لكل  يخضعون  وهم  وموظفيه،  املجلس 
املراقبة. اذا شعر احدهم بالتعب مثال يرتك عمله 
حني  اىل  املنزيل  الحظر  مزاولة  رضورة  مع  فورا، 

زوال هذه الغاممة عن لبنان.

الرئيس بري الغى لقاء 
الشعبية  االربعاء واللقاءات 

املسائية 

رفضنا دخول احد 
املستشارين الى ان تراجعت 

نسبة حرارته

مكية: واجهتنا صعوبات في اقناع
رئيس الحكومة بتغيير عاداته

القايض  الوزراء  ملجلس  العام  االمني  روى 
محمود مكية عندما يتحدث عن التدابري التي 
انه  الكورونا،  وباء  انتشار  مواجهة  يف  اتخذت 
الوباء  فيها  انترش  التي  االوىل  اللحظة  "منذ 

ترصفت االمانة العامة يف رئاسة مجلس الوزراء 
الناجمة  املخاطر  بحجم  قياسا  مسؤولية  بكل 
عن امكان دخوله اىل مختلف املؤسسات ومنها 
الرسايا بالتأكيد. فهي التي  شهدت والدة اوىل 

ومراقبة  الوباء  هذا  متابعة  املكلفة  اللجان 
بالتعاون  تتخذ  ان  يجب  التي  االجراءات 
العاملية  الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة  مع 
كل  فجمعت  واملحلية،  الدولية  واملؤسسات 

الصالحة  التدابري  لقراءة  املتوافرة  الطاقات 
البلد  مستوى  عىل  ترجمت  والتي  للمواجهة 
وليس عىل مستوى الرسايا فحسب. نحن واكبنا 
املراحل اىل ان اشتدت فيها املخاطر،  مختلف 
التوجيهية  املذكرات  من  سلسلة  فاصدرت 
اىل  وتضم  باملسؤولني،  تعج  فهي  لحاميتها. 
الحكومة،  لرئاسة  التابعة  الدوائر  كل  جانب 
مقر رئيس الحكومة وسكنه العائيل الدائم منذ 

ان توىل مسؤولياته".

من  طبقت  التي  البامج  وضع  ميكن  اين   ■
العامة  االمانة  وكيف ترصفت  الدولية  املعايري 

ميدانيا؟
□ مل نوفر اي اجراء رضوري يجب اتخاذه، وكنا 
التدابري  تنفيذ  يف  الحدود  اخر  اىل  متشددين 
للحد  الرسايا  داخل  اتباعها  الواجب  الوقائية 
رضورات  عىل  والتأسيس  الوباء  انتشار  من 
السالمة العامة، والحفاظ عىل صحة املوظفني 
طريقة  تناولت  االجراءات  هذه  واملراجعني. 
االستقبال عند املداخل تحاشيا للتواصل املبارش 
مع املوظفني وعنارص الحرس الحكومي لتسلم 
الطرود  من  نوع  اي  او  ملفات  او  اوراق  اي 
باليد، فخصص لهذا الغرض صندوق يودع فيه 
البيد الوارد ويحفظ لليوم التايل قبل املبارشة 
الصندوق  هذا  تعقيم  يتم  ان  عىل  بتوزيعه 
بشكل دوري ومنتظم. كذلك نقوم بالتحقق من 
الحرم،  زائر قبل دخوله  او  حرارة كل موظف 
ومننع دخول اي شخص تفوق حرارة جسمه 38 
درجة. وهو ما حصل يوما مع احد مستشاري 
الرئيس، فغادر فورا قبل ان يعود اىل مكتبه يف 
اليوم التايل. كام منعت التجمعات واالكتظاظ 
والزائرين  املوظفني  من  وطلب  املداخل،  عند 
الدخول بشكل منفرد اىل مكان التفتيش وعند 
رسية  قيادة  كلفت  وقد  املصاعد.  استعامل 
استعامل  من  الحد  تراعي  آلية  وضع  الحرس 
االت Scanners املتعلقة بتفتيش الحقائب يف 
االمور التي ميكن ان يستعاض عنها بالتفتيش 
بني  الرضورية  غري  التجمعات  منعت  النظري. 
مع   الرسايا،  مكاتب  يف  والعاملني  املوظفني 
تحايش اقفال ابواب الطبقات ومداخل االبنية 
مقابض  استعامل  من  للتخفيف  واالقسام 
االبواب واالبقاء عليها مفتوحة. واوقف العمل 
بآلة ضبط الدوام كام طلب باستخدام املنديل 

اليد،  كوع  او  املصعد  ازرار  الستعامل  الورقي 
يف  والعطس  السعال  آداب  التزام  اىل   اضافة 
االماكن املشرتكة. عىل مستوى املوظفني، بدأنا 
يف  التجمعات  ومنعنا  بينهم  املناوبة  جدول 
استخدام  حظرنا  كام  قاطع،  بشكل  املكاتب 
االكواب والفناجني الزجاجية واالستعاضة عنها 

بفناجني واكواب من الكرتون والبالستيك.

■ هل تقلصت اعامل اللجان الوزارية وكيف 
جرى تنظيمها؟

غري  واللقاءات  االجتامعات  علقت   □
ملنع  منها  الرضوري  عىل  وابقينا  الرضورية، 
باالجتامعات  فقط  وسمحنا  القاعات  اكتظاظ 
التي تراعي تعليامت الوقاية من حيث املسافة 
بني الحارضين يف القاعة. عىل املستوى الصحي، 
حالتهم  متابعة  كافة  املوظفني  من  طلب 
عند  فورا  االدارة  واعالم  كثب  عن  الصحية 
او ضيق  او سعال  اعراض حرارة  بأي  الشعور 
يف التنفس او االم يف الحنجرة. طلبنا ايضا غسل 
اليدين باملاء والصابون بشكل متكرر ومنتظم 

واستعامل املعقامت.

■ كيف ترصف رئيس الحكومة وهل بدل من 
عاداته يف زمن الكورونا، وما الذي تغري؟

اقناع  يف  املصاعب  بعض  وجدنا  للحقيقة   □
املطلوبة.  التدابري  كل  باتخاذ  الحكومة  رئيس 
السابقة  عاداته  ببعض  االحتفاظ  حاول  فهو 
قبل ان يغري منها، عىل االقل بالنسبة اىل كيفية 
اظهرنا  بعدما  وزواره  املسؤولني  مع  تعاطيه 
مصافحة  عن  فتوقف  االرصار.  من  الكثري 
وحرصناهم  الزوار  عدد  قلصنا  بعدما  ضيوفه 
مبا هو ملزم ورضوي. اكتفى باشارات الرتحيب 
ضيف  واي  موقعه  بني  الفاصلة  واملسافة 
باستقبال  الحقا  واقتنع  ديبلومايس،  او  محيل 
بعض  يف  الواقية.  الكاممات  يلبسون  وزراء 
املسافة  التزمنا  عقدت،  التي  االجتامعات 
دياب  الرئيس  ارتدى  املقاعد.  بني  املطلوبة 
الكاممة يف جولته عىل غرف العمليات السيام 
العامة  التعبئة  تنفيذ  تراقب  كانت  التي  تلك 
واالزمة  الكورونا  ملف  تابعت  التي  وتلك 
مسؤولني  حضور  يف  والنقدية،  االقتصادية 

لبنانيني واجانب.

بني  مرضية  حاالت  اكتشاف  تم  هل  اخريا   ■
موظفي الرسايا وعاملها؟

تردد  اصابة.  اي  تسجل  مل  لله  الحمد   □
العامل  احد  زوجة  اصابة  عن  الحديث 
الجنسية  من  الرسايا  حديقة  يف  االجانب 
البنغالية، والحقيقة ان االصابة كانت عرضية 
املوضوع  فانتهى  بالوباء  اصابتها  تثبت  ومل 

عند هذا الحد.
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