
5051
عدد 86 - تشرين الثاني 2020عدد 86 - تشرين الثاني 2020

مارلني خليفة

رئيس اللجنة الدولّية للصليب األحمر:
لبنان بلد يناضل ليبقى حيًا

تعمل اللجنة الدولية للصليب االحمر يف لبنان منذ عام 1976، وهي مل تغادره يوما عىل الرغم من كل الظروف. هذه 
عام  وحرب  اللبنانية،  االهلية  الحرب  يف  مكثفا  حضورها  فكان  البلد،  هذا  اجتازها  التي  كلها  املطبات  رافقت  اللجنة 

2006، وما بعدها من حوادث مختلفة وقعت يف لبنان

حرص الصليب االحمر الدويل عىل البقاء عىل 
الناس عىل  الرسمية ومع  السلطات  مع  متاس 
حد سواء، وهو يحظى بثقة شعبية واسعة يف 
لبنان خصوصا وانه عىل عالقة وتعاون وطيدين 
الصليب  يقيم  اللبناين.   االحمر  الصليب  مع 
السلطات  مع  دامئا  حوارا  الدويل  االحمر 
من  كلها،  املستويات  عىل  اللبنانية  الرسمية 
رئيس الجمهورية اىل مدراء االجهزة االمنية اىل 
كل الوزارات، حيث يوجد نقاش شفاف "وهي 
العالقة الفضىل مع اية سلطات رسمية عملت 
معها"، بحسب ما يقول لـ"االمن العام" رئيس 
بعثة اللجنة الدولية للصليب االحمر كريستوف 

مارتان. 
عمل مارتان، وهو سويرسي، يف الصليب االحمر 
امريكا  جنوب  من  بدءا  يفاعته  منذ  الدويل 
لبنان  بعثة  توىل  اسيوية عدة.  وافريقيا ودول 
يف حزيران من العام 2017 وهي املهمة االوىل 
له يف الرشق االوسط، وستكون سوريا محطته 

املقبلة يف نيسان من العام الجديد.  
شهد مارتان عىل اوقات عصيبة يف لبنان، وهي 
كانت صعبة لكنها تدهورت بشكل دراماتييك 
شهدت  حيث   ،2019 االول  ترشين   17 منذ 
ان  اىل  يقول، ويشري  تسارعا حثيثا كام  االزمة 
"الثورة واالزمة االقتصادية واالنهيار وكوفيد- 19 
ثم انفجار املرفأ، كلها جعلت مهاميت تتشعب 
نحو معالجة تداعيات الثورة واالنهيار واالنفجار 

وكوفيد- 19".

الفرتة  يف  رصدتها  التي  االختالفات  ما هي   ■
االوىل من مهمتك قبل 17 ترشين االول 2019 
وبعد هذه الفرتة التي شهدت انتفاضة لبنانية؟
□ كانت اختالفات جمة، فقد شهدنا بعد 17 
اللبنانية والتضخم بسبب  اللرية  انهيار  ترشين 
لبنان  شهد  الفرتة  تلك  قبل  الدوالر.  ارتفاع 

والعنف،  االزمات  صعوبات بسبب فرتات من 
وال   .2006 حرب  اخرها  حروبا  شهد  وقبلها 
ننىس تدفق الالجئني السوريني يف العام 2011 
الذين انضموا اىل عدد من الالجئني الفلسطينيني 
اليوم انه  والعراقيني وكل املشاكل. نحن نوقن 
كان ضغطا حقيقيا وكبريا عىل املجتمعات املحلية 
املضيفة، كذلك عىل انظمة البنى التحتية كاملياه 
والكهرباء والصحة والتعليم. لكننا نشعر اليوم ان 
ما يحصل هو طبقة جديدة من املشكالت التي 
ال قدرة للبنان عىل تحملها، النه يناضل اليوم 
من اجل ان يبقى حيا. وبالتايل، ان ما لحظناه 
يف  الشعب  ان   ،2019 االول  ترشين   17 منذ 
لبنان قال كفى نحن نريد شيئا مختلفا يف البلد، 
وكان هنالك نوع من التعبئة الجامهريية التي مل 
نشهدها سابقا، لكن ويالالسف انا اتساءل ما اذا 
كانت ستفيض اىل نتيجة. شهدنا الذكرى االوىل 

النطالق هذه الثورة، ومل يتغري يشء. 

■ كيف تصف حالة الناس يف لبنان بعد االنهيار 
الحاصل وانت عىل متاس يومي معهم؟

□ قدمت اىل لبنان منذ 3 اعوام واحببت هذا 
اجازيت  من  اعود  كنت  السابق  يف  كثريا.  البلد 
اسمع  عائلتي، كنت  تعيش  يف سويرسا حيث 
بأس.  ال  لكن  صعب،  االمر  تقول:  هنا  الناس 
لكنني حني عدت من اجازيت هذا الصيف يف 
24 آب الفائت بعد انفجار مرفأ بريوت، كانت 
املرة االوىل التي الحظ فيها ان جميع من حويل، 
عاديني  ولبنانيني  واصدقاء  وجريان  زمالء  من 
التقيتهم، كانوا يف حال احباط كيل. اكتشفت 
فعليا لبنانا مختلفا عن ذاك الذي عرفته قبل 

وقوع انفجار 4 آب الفائت. 

تأثري  بريوت  مرفأ  النفجار  كان  قلت  كام   ■
لبنان  يف  االحمر  الصليب  واجه  كيف  مدمر، 

هذه الكارثة؟ هل كانت لديكم الفرق الكافية 
الحاجات  كانت  وماذا  االنقاذ؟  لعمليات 

والصعوبات التي واجهتكم؟
بريوت،  يف  املوجود  الرئييس  مركزنا  لدينا   □
باالضافة اىل 3 بعثات فرعية: يف زحلة وصور 
وطرابلس. وبالتايل، بعد ساعات قليلة من وقوع 
االنفجار، كنا نوزع االدوية ومعدات جراحية اىل 
12 مستشفى، هذا تم يف الساعات االوىل. بعد 
يوم او يومني من عمليات التقييم، ارتفع عدد 
واملعدات  االدوية  زودناها  التي  املستشفيات 
الجراحية اىل 25 يف كل لبنان، ألن العديد من 
االشخاص تم نقلهم اىل مستشفيات او مراكز 
عالج خارج جبل لبنان والعاصمة. كذلك قمنا 
بعملية تقييم مع الصليب االحمر اللبناين الذي 
نعمل معه يدا بيد لتوفري حاجات الناس الفورية 
والجميزة،  واالرشفية  مخايل  ومار  الكرنتينا  يف 

حيث وزعنا حصصا غذائية بشكل مبارش. 

االحمر  الصليب  يف  العاملني  عدد  هو  ما   ■
الذين متت تعبئتهم للقيام باالستجابة  الدويل 

النفجار بريوت؟
□ لقد طاولت التعبئة جميع بعثاتنا، وميكنني 
لبنان هو 370 موظفا،  املجموع يف  ان  القول 
وقد تم تجنيد قرابة 60 شخصا لهذه الكارثة.  
الحصص  عرب  الفورية  الحاجات  استجابة  بعد 
االساسية  الصحية  النظافة  ولوازم  الغذائية، 
الف شخص،   25 يعادل  ما  اي  عائلة  لـ6500 
انتقلنا اىل تقديم االموال النقدية اي "الكاش"، 
كان هؤالء الناس يقولون لنا اننا ال نحتاج اىل 
الطعام بل اىل النقود من اجل تصليح منازلنا 

وللطبابة ودفع الفواتري عىل انواعها.

■ كيف تدفعون النقود؟
□ عرب "كارد" يوجد فيه مبلغ من املال، بحسب 
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والدول  الدويل  املجتمع  يضعها  التي  املعايري 
املانحة ونحن ما زلنا لغاية اليوم يف هذا املسار. 
استفادت من هذه الخدمة النقدية لغاية اليوم 

354 عائلة ونحو 10 االف شخص. 

■ ما هو املبلغ الشهري؟
□ املبلغ هو 300 دوالر شهريا لغاية 6 اشهر. 
نحن نزور املنازل ونتعرف اىل الناس وحاجاتها، 
اريد ان  النقود.  وعىل هذا االساس نقرر دفع 
اروي حادثة، انه عندما كنا نعود لتوزيع املواد 
النقود )احيانا ندفعها نقدا(، كان  الغذائية او 
من  عدة  زيارات  تلقوا  انهم  يخربوننا  الناس 
لالرضار،  بتقييم  قاموا  وجمعيات  اشخاص 
احمر  كصليب  وحدكم  انكم  يقولون  لكنهم 
دويل ولبناين قمتم بأمر حقيقي. ال اريد توجيه 
انه اتخذت مبادرات  نقد اىل احد، لكن يبدو 

■ من يدعم الصليب االحمر الدويل ماليا؟
وبالتايل  ميولنا،  الذي  هو  الدويل  املجتمع   □
لدينا ميزانية دولية اجاملية مقدارها 2,2 بليون 
دوالر، وامليزانية يف لبنان هي 45 مليون دوالر. 
85 يف املئة من متويلنا يأيت من الحكومات ومن 

املجتمع الدويل.

مؤمترات  يف  املانحني  احد  ايضا  انتم  هل   ■
وبعض  السوريني  بالنازحني  الخاصة  بروكسل 

االجتامعات الخاصة بلبنان؟
□ نعم، نحن كنا حارضين يف بروكسل بدوراته 
الثالث، نحن نحرض ليس كامنحني بل لنخرب عن 
الدويل  املجتمع  ولنحض  االنسانية،  املواضيع 

عىل الدعم.

"تويرت"  عىل  حسابك  عىل  تغريدة  كتبت   ■
تحدثت فيها عن اهمية الصحة النفسية ودعم 
انفجار  بعد  وخصوصا  املجال  هذا  يف  الناس 
املرفأ، مباذا يقوم الصليب االحمر يف هذا الشان؟
النفسية  الصحة  موضوع  عىل  عملنا  نحن   □
قبل وقوع االنفجار، وذلك مع مستشفى رفيق 
الرئييس  فرعنا  يف  وكذلك  الجامعي،  الحريري 
وطرابلس،  وصور  وزحلة  بريوت  يف  وفروعنا 
من  متخصصني  نفسيني  باطباء  انطلقنا  حيث 
تابعنا  املستشفيات حيث  اىل مختلف  بريوت 
الصحة  ايضا  دعمنا  لكننا  الجسدي،  التأهيل 
جلسات  نظمنا  كذلك  للمصابني.  النفسية 
اتصلوا  الذين  االشخاص  من  للعديد  ميدانية 
الذي  الساخن  الخط  عىل  الدعم  يطلبون  بنا 

وضعناه يف الخدمة.

■ ما هي اكرث الصدمات النفسية شيوعا بعد 
االنفجار؟

حيث  املستقبل،  حول  مستحكام  قلقا  كان   □
سمعنا مرارا هذه العبارة: لست ادري ما سيكون 
 - املتخصصني  اجابات  وكانت  مستقبيل.  عليه 
كام سمعتهم مرارا يتحدثون - انه عليك الرتكيز 
عىل حياتك يوما بعد يوم، وان تقوم بتمرينات 
االخبار  مشاهدة  من  والتقليل  يومية،  اساسية 
عىل التلفاز، والتفكري بشكل ايجايب، واالستيقاظ 
وعدم  فحسب،  واحد  هدف  مع   صباحا 
الراهن  الوقت  يف  االمد  طويلة  خطط  وضع 

انتشار  مع  جدا وخصوصا  معقد  االمر  ألن 

لبنانا مختلفا  اكتشفت 
بعد انفجار 4 آب الفائت 

بعثتنا قدمت امواال 
نقدية لـ10 االف متضرر من 

انفجار املرفأ

رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب االحمر كريستوف مارتان.

عدة من دون ان تتم متابعتها، وهذا امر رهيب 
لهذه العائالت التي كانت تجيب عن االسئلة 
نفسها لعرشات ومئات املنظامت من دون ان 

تحصل عىل يشء!
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كوفيد- 19. ان الطلبات عىل الدعم النفيس 
الخط  عرب  خدماتنا  نقدم  وكنا  جدا،  كبرية 
التواصل  وسائل  منصات  عرب  ولكن  الساخن 
االجتامعي املختلفة ايضا، ونحن مستمرون يف 

هذا العمل لغاية اليوم.

■ ماذا عن دعم املستشفيات عشية االنفجار؟
عملنا  يف  ونستمر  مستشفى   25 دعمنا   □
بانتظام، عرب دعم املستشفيات وبعض املراكز 
مع  وثيق  بشكل  نعمل  نحن  االستشفائية. 
مستشفى رفيق الحريري الجامعة حيث لدينا 

رشاكة معها. 

■ ما هي التحديات التي تواجهها املستشفيات 
اللبنانية اليوم؟

االول،  التحدي  هو   19 كوفيد-  ان  اعتقد   □
مستشفيات  يف  املتاح  االرسة  عدد  حيث  من 
الفائقة.  العناية  وحدات  يف  وخصوصا  بريوت 
قبل االنفجار مل يكن هناك مستشفى متخصص 
اذا تم تحويل املركز االستشفايئ  بكوفيد، النه 
انك  ملعالجة كوفيد- 19 فحسب، فهذا يعني 
الطبية،  املرافق  اىل  الوصول  من  الناس  متنع 
من  الناس  من  كبري  عدد  ميوت  بأن  وتخاطر 

مشكالت صحية اخرى. 

■ ما هو مدى استجابتكم وباء كورونا يف لبنان؟
االحمر  الصليب  مع  بيد  يدا  نعمل  نحن   □
اللبناين وهذا امر يف غاية االهمية، ألن الصليب 
االوىل  املواجهة  خط  يف  كان  اللبناين  االحمر 
من  مبزيد  دعمناهم  لذا  االول.  واملستجيب 
املعدات، وبالتايل بات متطوعو الصليب باالحمر 
اللبناين مجهزين بشكل كامل. هذا كان انجازنا 
من خالل رفع مستوى قدرات الصليب االحمر 
اللبناين. كذلك، ومنذ بداية ازمة كورونا، دعمنا 
مستشفى رفيق الحريري الجامعي يف بريوت، 
وينبغي التذكري انه منذ اذار الفائت كان هذا 
املستشفى الوحيد الذي يستقبل حاالت مرىض 
كامل  مركز  اىل  طابقا  وقد حولنا  كوفيد- 19، 

لعالج فريوس كورونا.

■ ينترش وباء كوفيد- 19 اليوم يف السجون، ما 
هي اسهاماتكم يف هذا املجال؟

الدويل كل مراكز  الصليب االحمر  □ يزور 

الالجئني  صفوف  يف  االصابات  عن  ماذا   ■
كيف  السوريني،  والنازحني  الفلسطينيني 

تساعدونهم؟
ألن  اقل  هو  الالجئني  شؤون  يف  استثامرنا   □
العليا  املفوضية  عاتق  عىل  تقع  مسؤوليتهم 
لكننا  املتحدة،  لالمم  التابعة  الالجئني  لشؤون 
كل  يف  مجاين  بشكل  الناس  جميع  نستقبل 
العيادات التي تتلقى دعام منا )كام يف شبعا( 

وخصوصا يف البقاع والجنوب والشامل. 

■ ماذا عن تعاون الصليب االحمر الدويل مع 
املديرية العامة لالمن العام؟

العام  □ االمر الجوهري يف عالقتنا مع االمن 
اللبناين ومع مديره العام اللواء عباس ابراهيم، 
املؤسسة  هو  العام  االمن  جهاز  ان  يف  يكمن 
اجل  الدخول من  تأشريات  اليوم  تسهل  التي 
املنطقة  من  لبنان  يقصدون  الذين  املرىض 
لذا  طرابلس.  مستشفى  يف  يعالجون  والذين 
لدينا نقاش دائم عىل املستويات العملية مع 
االشخاص  ان  القول  واستطيع  العام،  االمن 
لنا  داعمني  كانوا  املؤسسة  هذه  يف  العاملني 
التشديد  وانا حريص عىل  الحدود،  اقىص  اىل 
اللبناين  العام  االمن  مع  العالقة  ذلك.  عىل 
واضحة وشفافة. كذلك يلعب الصليب االحمر 
الدويل احيانا دور الوسيط بني لبنان وارسائيل 
وخصوصا يف حاالت استعادة جثامني للبنانيني 
يتم  عملية  وهذه  السنة،  يف  مرات  بضع 

تنسيقها مع االمن العام اللبناين.

االعتقال وهي تحت وصاية 3 اجهزة امنية: 
قوى االمن الداخيل واالمن العام والجيش 
يطلق  كام  زيارة  اتفاق  لدينا  اللبناين. 
مجموعة  ندون  زيارة  كل  وبعد  عليه، 
السلطات  اىل  نرفعها  التوصيات  من 
مستمر  نقاشات  لدينا  وبالتايل  املختصة، 
بغية  وذلك  كلها  الذكر  االنفة  االجهزة  مع 
عملنا  هو  هذا  السجن،  ظروف  تحسني 
استشعرنا   19 كوفيد-  ازمة  بعد  املعتاد. 
ففي  بالسجون،  املحدقة  الخطورة  مبدى 
وهو  سجني  االف   6 قرابة  رومية  سجن 
موضوعا  نواجه  اننا  وادركنا  جدا،  مكتظ 
وقاية  وسائل  وضعنا  البداية  يف  جديا. 
ودربنا  ونزالئها،  السجون  هذه  خدمة  يف 
من  الحامية  وسائل  عىل  هناك  املوظفني 
البعد االجتامعي، ثم قمنا يف سجن روميه 
يتسع  السجن  يف  داخيل  عزل  مركز  ببناء 
لـ200 رسير مخصص لعالج حاالت كوفيد- 
عىل  االن  نعمل  نحن  املساجني.  من   19
نعيد  حيث  السجن،  جوار  يف  مستشفى 
تأهيل طابق كامل ميكن لنزالء السجن ان 
ينتقلوا اليه ملزيد من العالج. كذلك زودنا 
يف  املساعدة  وحاولنا  معدات  زحلة  سجن 
تعميم التدابري التي يجب عليهم اتخاذها. 
االمر ليس كافيا، لكن ميكن القول ان االمر 
ليس بهذا السوء الذي اعتقدناه بعد رصد 
االصابات االوىل، من دون اغفال ان مئات 

االشخاص قد اصيبوا فعليا. 

نتعاون مع االمن العام اللبناين وعالقتنا معه واضحة وشفافة.
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