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عودة ميمونة للبنانيين في الخارج

الجائحة برهنت أن الوطن أكثر أمانًا

استأنفت الحكومة اللبنانية اجالء الدفعة الثانية من املغرتبني الراغبني يف العودة اىل لبنان يف  27نيسان الفائت،
عبوا عن رغبتهم يف العودة
بعدما استمرت املرحلة االوىل من  5نيسان اىل  13منه ،وشملت  2637لبنانيا كانوا قد ّ
وسط تفيش فريوس كورونا
تحمل لبنان مسؤولية كربى يف اتخاذ هذا
ّ
القرار الذي بقي بعيدا من االكتامل كون
عدد اللبنانيني الراغبني يف العودة تخطى
الـ 21الفا مألوا استامرات يف البعثات
الديبلوماسية يف الخارج .لكنه كان قرارا
استثنائيا يف تاريخ لبنان الحديث نظرا اىل
خطورة هذه العملية واملسؤولية الصحية
املرتتبة عليها.
كام حصل يف املرحلة االوىل ،تم تنظيم
جدول الرحالت بشكل يوفر فسحة زمنية
لتتبع الحاالت التي عادت عرب برنامج
الرتصد الوبايئ .واذا كانت املرحلة الثانية
تعيد عددا اكرب من اللبنانيني ،فانها كانت
اسهل من االوىل نظرا اىل الخربة التي
اكتسبتها الجهات الضامنة لعودة سليمة
وآمنة.
بلغت شدة التعقيدات حدا اضطرت معه
الحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور حسان
دياب اىل تغيري خطتها يف املرحلة االوىل
يف قرار اتخذه مجلس الوزراء مجتمعا،
ثم اعدت خطة تأخذ يف االعتبار رشوط
الدول املضيفة ومتت املهمة بنجاح باهر،
واستحقت ثناء رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون والرئيس دياب ،وذلك
بفعل التنسيق الوثيق بني وزاريت الصحة
والخارجية واملغرتبني وبني االمن العام
اللبناين .اال ان هذه العودة كانت محفوفة
بالتفاصيل والعقد ،وهي استنفرت الجسم
الديبلومايس اللبناين يف سابقة غري مأنوسة
لديه ويف عملية اجالء غري متوقعة وال
مألوفة .اذ ان دول العامل قامت باجالء
رعاياها الزائرين وليس املقيمني يف بلدان
العامل.
تناولت ابرز الصعوبات االجراءات

املوضوعة لضامن االمان الصحي للعائدين
والهاليهم وللبنانيني .كان يفرتض بحسب
الخطة االوىل ،ان تذهب طواقم طبية
من لبنان اىل الدول التي يريد اللبنانيون
مغادرتها ،واجراء االختبارات الصحية لهم
فيها .لكن تبني ان هذا غري ممكن ،ألن تلك
الدول ال تسمح بدخول الطواقم الطبية
واالمنية مع االدوية والفحوص املخربية
اليها .هذا الواقع اضطر مجلس الوزراء
اىل تغيري اآللية فتم السامح للراغبني يف
املغادرة بالصعود اىل الطائرة مع ضوابط
صحية صارمة ،عىل ان تحصل االختبارات
لهم يف مطار بريوت ،ويف ضوء نتائج هذه
االختبارات تم تحديد مسار العائدين:
اما اىل املستشفى او اىل الحجر الصحي
ملدة  14يوما ،عىل ان يكرر االختبار بعد
اسبوع من وصولهم ،ما عدا الدول التي
تجري فحوص ( PCRيف املطار او يف
املستشفيات) .هذا التغيري يف اآللية تطلب
جهدا كبريا وادى اىل خفض عدد رحالت
الطريان اىل  3او  4رحالت يف اليوم.
استثنيت من هذا القرار اململكة املتحدة
التي الزم اللبنانيون فيها اجراء فحوص
 PCRقبل العودة ،فعملت السفارة
اللبنانية هناك عىل توفري هذه املعدات
بشكل استثنايئ يف تعاون بني الجالية
اللبنانية والسفارة التي يرتأسها السفري
رامي مرتىض .اتخذ القرار الصائب ،اذ
تبني الحقا ان االصابات بني القادمني من
اململكة املتحدة بلغ يف املرحلة االوىل 14
شخصا ،وهو العدد االكرب وسط معلومات
من وزارة الصحة بأن املعايري الطبية مل
تكن كافية يف املختربات التي اجرى فيها
اللبنانيون العائدون هذه الفحوص .فبعض

تلك الفحوص تبني انها ايجابية يف لبنان
فيام كانت سلبية يف لندن.
تم التشدد يف االجراءات منعا النهيار
القطاع الصحي اللبناين ولتفيش مرض
كوفيد  19 -الذي ال يزال مضبوطا يف لبنان،
ويك ال ينترش الوباء بشكل رسيع وخطر.
عىل الرغم من ان قرار مجلس الوزراء
تضمن طلب تسهيل عودة الطالب ،فان
املصارف اللبنانية مل تقدم لهم التسهيالت.
يف حديث اىل "االمن العام" ،كشف مدير
الشؤون السياسية والقنصلية يف وزارة
الخارجية واملغرتبني واملرشف عىل خلية
االزمة الديبلوماسية السفري غدي الخوري
ان من اصل  1633طلبا لطالب لبنانيني
تابعتها وزارة الخارجية مع املصارف ،مل
تتم املوافقة اال عىل طلب واحد.
لعبت وزارة الخارجية واملغرتبني دورا
مهام يف تنظيم العودة ،متعاونة مع وزارة
الصحة اللبنانية واملديرية العام لالمن
العام.
ترأس خلية االزمة الديبلوماسية وزير
الخارجية واملغرتبني ناصيف حتي
التي تتألف من عدد من السفراء
والديبلوماسيني واملستمرة بعملها لغاية
اليوم ،وهي عىل متاس يومي ليال ونهارا
مع البعثات الديبلوماسية يف الخارج
وعددها  88بعثة .صحيح ان بلدانا عدة مل
يتم التمكن لوجستيا من اجالء اللبنانيني
فيها ،او لعدم قدرة نظامنا الصحي عىل
االحتامل ونظرا اىل وجود اولويات وضعتها
خطة مجلس الوزراء ،لكن سفراء لبنان
وقناصله العامني وديبلوماسييه استنفروا
طاقاتهم وجهودهم وعالقاتهم حول العامل
ملساعدة الرعايا اللبنانيني سواء العائدين

او الذين رغبوا يف البقاء او من اضطروا
اىل ذلك ،فتم االتصال بالقادمني من
ابناء الجاليات الذين قدموا مساعدات
مالية لطالب من اجل دفع ايجاراتهم ،او
العودة ،او ملصاريفهم اليومية بايعاز من
سفارات عدة نذكر منها سفارات لبنان يف
روما ،وميالنو ،واسبانيا .كذلك قام سفراء،
كام سفري لبنان يف كوريا الجنوبية انطوان

االجراءات املشددة منعت
انهيار القطاع الصحي
وتفشي الفيروس

مدير الشؤون السياسية والقنصلية يف وزارة الخارجية واملغرتبني السفري غدي الخوري.

عزام ،بتعميم يومي وبالثواين الجراءات
الحامية يف البلد املعني والرشادات
وزارة الخارجية اللبنانية ،واالمر سيان يف
نيجرييا وكذلك يف كانو حيث ساهمت
الجالية اللبنانية هناك يف دفعة مساعدات
طبية وسواها عرب القنصل الفخري خليل
مسلامين ،هي عربون وفاء لهذا البلد الذي
يستقبل اللبنانيني.
يتحدث مدير الشؤون السياسية والقنصلية
يف وزارة الخارجية واملغرتبني السفري غدي
الخوري عن كل هذه التفاصيل ،ويقول
ان الوزارة "نفذت قرار مجلس الوزراء
واللجنة الوزارية املنبثقة منه والتي
يرتأسها الرئيس حسان دياب .حددت
اللجنة معايري قمنا بتوضيحها ،اذ انصب
اهتاممنا عىل عودة اللبنانيني املوجودين

يف فنادق والذين سافروا بزيارات قصرية
وعلقوا يف الخارج .ذكرت الخطة اولويات
مثل الكبار يف السن واملرىض والحوامل،
ثم الطالب والناس الذين خرسوا وظائفهم
بفعل وقف االعامل نتيجة تداعيات
فريوس كورونا املستجد ،وتبني لنا انه
توجد خصوصيات يف كل دولة".
واجهت وزارة الخارجية واملغرتبني عرب
بعثاتها الـ 88املوزعة حول العامل صعوبات
عدة ،ابرزها بحسب ما يقول السفري
الخوري" :وجود اعداد هائلة من املغرتبني
الذين يرغبون يف العودة ،تفوق قدرتنا
عىل االجالء وعىل قدرة النظام الصحي
اللبناين عىل استيعابهم .يف املرحلة االوىل
عاد اىل لبنان  2673لبنانيا من  18دولة
اقلتهم  20رحلة ،هؤالء العائدون هم من

اصل نحو  21الف لبناين مألوا االستامرات
التي وزعتها وزارة الخارجية واملغرتبني
عىل البعثات اللبنانية يف الخارج .تفاوتت
الصعوبات والعقبات التي واجهتها
البعثات الديبلوماسية اللبنانية بني بلد
وآخر ،بني عدم توافر فحوص "يب يس ار"
يف العديد من البلدان ،ما ص ّعب القيام
بفحوص استباقية للعائدين ،او ادى
اىل عرثات يف سبل انتقال العائدين اىل
املطارات .يف بعض البلدان املغلقة واجهت
الوزارة صعوبة يف الحصول عىل اذونات
للطائرات ،وكانت الصعوبات متنوعة
لكن تم تذليلها وحصل تعاون دويل
وثيق يف عملية تشبه االجالء واالعادة اىل
الوطن للمواطنني اللبنانيني ،فتم التعامل
مع املوضوع كطلب رسمي من الدولة
اللبنانية".
حصل تنسيق وثيق بني وزارة الخارجية
اللبنانية ووزارة الصحة واالمن العام
اللبناين الذي رافقت عنارصه كل الطائرات
العائدة ،حيث تواجد عنرصان من االمن
العام عىل كل طائرة ،قاما بتدوين لوائح
بتفاصيل العائدين وفحوصهم وكيفية
االتصال بهم .يقول السفري الخوري يف هذا
الشأن" :كان التنسيق ممتازا ،وامتت وزارة
الصحة عملها عىل اكمل وجه ،خصوصا
عرب الطاقم الطبي الذي اعدته والذي
توزع يف الطائرات وفرز العائدين بشكل
صحيح .كذلك حصل تعاون مع االمن العام
اللبناين يتعلق باسامء الناس ومن يحق
لهم بالدخول اىل لبنان ،وكان االمن العام
حريصا عىل تطبيق القانون بحذافريه ،وكنا
نبلغهم ببعض الحاالت االستثنائية فتأتينا
االجوبة والحلول مبارشة وبرسعة .ميكن
القول ان التعاون كان كامال ومميزا".
هل كانت توصيات معينة لوزارة الخارجية
بالنسبة اىل الدفعة الثانية من العائدين؟
يقول" :ليس من توصيات محددة ،لكنني
اعود واشري اىل ان لكل منطقة اولوياتها.
االولوية يف اوروبا وامريكا الشاملية هي
الطالب ،واالولوية يف افريقيا اعادة املرىض،
واالولوية يف الخليج صارت اعادة االشخاص
الذين خرسوا اشغالهم".
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اللبنانيون
العائدون

عن الدول االسيوية يقول" :نحن نظرنا
اىل االعداد ،فال ميكن ارسال طائرة لشخص
او لشخصني".
يوجد لبنانيون يف السودان وبولندا ودول
اخرى ماذا عنهم؟ يجيب السفري الخوري:
"الوضع يسء يف دول العامل قاطبة .نحن
نترصف بحسب االعداد والرضورات .وضع
الطالب مثال هو مزيج من عنرصين،
ازمة الكورونا واالزمة املالية يف لبنان
التي اعاقت االهل عن تحويل االموال
اىل ابنائهم .يف هذا السياق ،قامت وزارة
الخارجية واملغرتبني بجهد خاص يف اتجاه
املصارف اللبنانية ،فارسلت اليها لوائح

الطالب اللبنانيني الذين يحتاجون ألن
يحرروا اموالهم لشهرين او ثالثة ،لكن
التجاوب كان بعيدا من املأمول ،فمن
اصل  1633طلبا لطالب لبنانيني استجابت
املصارف اللبنانية لطلب واحد!".
ينصح السفري الخوري املغرتبني بقوله" :يف
املطلق ،يقوم الناس يف االوضاع الراهنة
ملرض كوفيد  19 -بحجر انفسهم وعدم
الصعود اىل الطائرات .ميكنني ان اتفهم ان
الناس يريدون العودة اىل لبنان لتمضية
هذه الفرتة العصيبة ،لكن الحجر هو
العالج الرئييس كام بات معروفا عامليا،
والسفر هو عكس الحجر .ميكن فهم من

لديه مشاكل صحية فهو يريد تلقي العالج
يف بلده ،لكن يجب التنبه اىل مدى قدرة
القطاع الصحي يف لبنان عىل استيعاب
اعداد كبرية .لست خبريا يف هذا املوضوع،
لكن يف كل االحوال يحق للناس العودة اىل
بلدهم ،واهال وسهال بهم".
يختم السفري الخوري" :وزارة الخارجية
ليست مجهزة للقيام بهذا االمر ،لكنها
انجزته بنجاح .ردت الوزارة مواطنني
مقيمني ،بينام البلدان االخرى ردت
مواطنيها الزائرين .لبنان هو الدولة
الوحيدة التي ردت مقيمني يف بلدان
اخرى".

اعداد القادمني وتوزعهم بحسب البلدان
توزع عدد القادمني من كل بلد يف املرحلة االوىل بحسب االرقام
الرسمية لوزارة الصحة اللبنانية كااليت:
•  2317عائدا يف الرحالت التجارية.
•  356عائدا يف رحالت خاصة.
• عدد الذين اجروا فحوص  PCRقبل القدوم اىل لبنان فبلغ 175
شخصا ،بينهم  126شخصا قدموا من لندن بفضل تأمني الفحص من
السفارة اللبنانية يف بريطانيا ،و 48من نيجرييا ،وشخص واحد من
االمارات العربية املتحدة.
• بلغت نسبة الحاالت االيجابية للقادمني  1,2يف املئة.
توزعت عدد الحاالت املثبتة بحسب البلد ،كااليت 14 :من اململكة

املتحدة 7 ،من اسبانيا 4 ،من فرنسا 4 ،من ليبيا 2 ،من تركيا 1 ،من
قطر 1 ،من االمارات العربية املتحدة ،وبلغ املجموع  33حالة.
توزعت اعداد العائدين من البلدان كااليت 224 :من نيجرييا،
 114من ساحل العاج 126 ،من الكونغو 120 ،من غانا 126 ،من
انغوال 133 ،من الغابون 39 ،من ليبرييا 14 ،من الكامريون 7 ،من
بنني 5 ،من السنغال 9 ،من بوركينا فاسو 267 ،من باريس284 ،
من لندن 108 ،من مدريد 69 ،من فرانكفورت 122 ،من روما1 ،
من اثينا 11 ،من قربص 130 ،من اسطنبول 231 ،من السعودية،
 223من االمارات العربية املتحدة 124 ،من قطر 123 ،من
الكويت 10 ،من مرص ،و 9من الجزائر.
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