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مارلني خليفة

نائبة املنّسق الخاص لألمم املتحدة: النفجار مرفأ بيروت
آثار وخيمة على لبنان في املدى الطويل

وذلك  االنساين،  املجال  يف  العاملة  املنظامت  جهود  وتنسيق  قيادة  عملية  يف  اساسية  مبسؤولية  املتحدة  االمم  تضطلع 
لضامن ان تكون الجهود جامعية وذات استجابة فعالة كام حصل يف لبنان اثر تفجري مرفأ بريوت وتفيش وباء كوفيد - 

19، كام ترشح املسؤولة العليا عن قيادة هذه الجهود

واملنسقة  الخاص  املنسق  نائبة  قصة  بدأت 
املقيمة لالمم املتحدة يف لبنان ومنسقة الشؤون 
يف  االنساين  العمل  مع  رشدي  نجاة  االنسانية 
مرحلة طفولتها، حني كان والدها رئيسا للهالل 
مراكز  اىل  معه  يصطحبها  املغرب  يف  االحمر 
عمليات الهالل االحمر "وهذا ما منى يف داخيل 
روح التضامن والعطاء يف سبيل خدمة االنسانية" 

تقول رشدي لـ"االمن العام".
اساسا  يرتكز  االنساين  بالعمل  "شغفي  تضيف: 
النظر  بغض  انسان  لكل  العون  يد  مد  عىل 
ازمة  من  ناجيا  ام  كان  مترضرا  اختالفاته  عن 
االنسانية  املساعدة  وتقديم  معينة،  مصيبة  او 
والفنية واملادية واملعنوية مبا اتيح يل من موارد 
وامكانات، وبالتواصل معهم عن كثب ملنحهم 

االمل يف مستقبل واعد وافضل".
تتمتع رشدي بخربة متتد الكرث من 20 عاما يف 
والتنسيق  االنسانية  واملساعدة  التنمية  مجال 
مهمتها  ذلك  يف  مبا  النزاع،  مناطق  يف  الدويل 
حزيران  يف  بريوت  يف  تعيينها  قبل   - االخرية 
الفائت - كمستشارة اوىل للمبعوث الخاص اىل 
مكتب  يف  االداري  منصبها  اىل  باالضافة  سوريا 
يف  االنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  االمم 

جنيف.
لالمني  الخاص  للممثل  نائبة  ذلك  قبل  عملت 
العام واملنسق املقيم ومنسق الشؤون االنسانية 
يف بعثة االمم املتحدة لحفظ السالم يف جمهورية 
مقيمة  منسقة  عملت  كام  الوسطى.  افريقيا 
ومنسقة للشؤون االنسانية يف الكامريون ونائبة 
املتحدة  االمم  لربنامج  التمثييل  املكتب  مدير 

االمنايئ يف جنيف.

املساعدة  مجال  يف  واسعة  خربة  لديك   ■
االنسانية والتنمية متتد اىل ما يزيد عن 20 عاما، 
النزاع،  مناطق  يف  الدويل  التنسيق  يف  وكذلك 

تصفني  كيف  عدة،  افريقية  بلدان  يف  وعملت 
ضوء  يف  لبنان  يف  والتنموية  االنسانية  االوضاع 

خربتك؟ 
ركز  املاضية،  العرش  السنوات  مدى  عىل   □
املجتمع الدويل يف لبنان جهوده عن وجه حق 
االزمة  تأثري  مع  التعامل  يف  لبنان  دعم  عىل 
السورية والسيام استضافة اكرب عدد من الالجئني 
وجود  اىل  وباالضافة  هذا  العامل،  يف  فرد  لكل 
لبنان  الوضع يف  ان  الفلسطينيني. غري  الالجئني 
تغري بشكل ملحوظ خالل هذا العام. فلبنان ال 
يعاين من اسوأ ازمة اقتصادية يف تاريخه الحديث 
فحسب، بل يواجه ايضا مجموعة من املشاكل 
واالقتصادي  واالداري  السيايس  الطابع  ذات 
والتنموي. يف 4 آب شكلت تفجريات مرفأ بريوت 
- الذي تتم من خالله 70 يف املئة من النشاطات 
للبالد  اضافية  - رضبة  للبنان  العابرة  التجارية 
الحاجة  انسانية فورية وزادت  خلقت حاجات 
اىل خدمات الحامية امللحة كام تسببت بنتائج 
لقد  الطويل.  املدى  عىل  وخيام  اثرها  سيكون 
كان للوضع املتدهور بشكل عام يف البالد تأثري 
وتظهر  االنساين،  وضعه  عىل  ومتزايد  واضح 
املستوى  عىل  حادا  تدهورا  املتاحة  املعطيات 
عىل  قدرتهم  حيث  من  سواء  للناس،  املعييش 
تحمل اعباء تكاليف السلع والخدمات االساسية، 
او من حيث توافر هذه الخدمات من االساس، 
الصحية والكهرباء  الرعاية  مبا يف ذلك خدمات 
واملياه والنفايات الصلبة وادارة شبكات الرصف 

الصحي.

بعد  خصوصا  لبنان  مساعدة  سبل  هي  ما   ■
انفجار مرفأ بريوت يف 4 آب الفائت؟

االمم  ركزت  بريوت  مرفأ  انفجارات  منذ   □
املتحدة ورشكاؤها جهودها املشرتكة عىل تقديم 
الحاجة  امس  يف  هم  ملن  والحامية  املساعدة 

اليها، لكن ال تزال هناك حاجة كبرية اىل الحصول 
عىل التمويل املستدام لضامن استمرارية الدعم 
املبادرات  هذه  فاستمرار  املنسق.  االنساين 
االهمية ملنع  غاية  امر يف  الدعم  هو  وتقديم 
عليه،  هي  مام  اكرث  املعيشية  االوضاع  تدهور 
االمطار  وبدء  الشتاء  فصل  اقرتاب  مع  السيام 
واستمرار حاجة العديد من الفئات االكرث ضعفا 
االنسانية،  املساعدة  جانب  اىل  املساعدة.  اىل 
وطويلة  ملحوظة  مساعدة  اىل  لبنان  سيحتاج 
واعادة  والتعايف  االصالح  عملية  لدعم  االمد 
االعامر. لكن الجدير ذكره هنا ان الحل للوضع 
الراهن يف لبنان، سواء يف بريوت او خارجها، ال 
يرتكز فقط عىل الربامج االنسانية، اذ تقع عىل 
الحكومة اللبنانية مسؤولية حامية الناس وتلبية 
املرشوعة.  حقوقهم  وضامن  امللحة  حاجاتهم 
رضورية  بل  ال  مطلوبة  االصالحات  ان  بالتايل، 
الزمات  الجذرية  االسباب  ملعالجة  وجوهرية 
لبنان ومتهيد الطريق لتحقيق تعافيه املستدام. 
لذلك، فان تطبيق اصالحات هيكلية يف مجموعة 
واسعة من القطاعات من بينها ضامن الحامية 
فاصالح  الجيدة  الحوكمة  وتعزيز  االجتامعية 
الكهرباء  املرصيف وقطاع  والقطاع  املايل  القطاع 
الجامرك  اصالحات  يف  قدما  وامليض  والطاقة، 
متلكها  التي  والرشكات  العامة  واملشرتيات 
الدولة  سري  لضامن  رضوري  هو  امنا  الدولة، 
اللبنانيني  مؤسساتها يف خدمة جميع  مبختلف 
تحقيقا لالستقرار الشامل واالمن والتنمية وتوفري 

مستقبل كريم لجميع ابنائه.

■ ما هو الجديد الذي طرأ عىل مهامتكم كأمم 
جديدة  برامج  من  املرفأ،  تفجري  بعد  متحدة 

وكمشاريع يف لبنان؟
□ مبارشة بعد انفجارات مرفأ بريوت، اطلقت 
االمم املتحدة 15 ملیون دوالر لدعم عملیات 
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نائبة املنسق الخاص واملنسقة املقيمة لالمم املتحدة يف لبنان ومنسقة الشؤون االنسانية نجاة رشدي.

الطوارئ، حيث خصصت مبلغ 9 ماليني دوالر 
امرييك من الصندوق االنساين للبنان و6 مالیین 
دوالر من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، 
واملنقذة  الفورية  الحاجات  تلبية  بغية  وذلك 
للحياة وخصوصا تلك املعنية بالصحة والغذاء 
اطلقت  العام،  هذا  من  آب   14 يف  والحامية. 
االمم املتحدة استجابة منسقة من خالل نداء 
عىل  الحصول  اىل  يسعى  الذي  املايل  الدعم 
الحاجات  لتلبية  امرييك  دوالر  مليون   354.9
تتم  اشهر.  ثالثة  ملدة  للحياة  املنقذة  الفورية 
حاليا مراجعة النداء والعمل جار عىل متديده 
حتى نهاية العام. يدعم النداء تدخالت منسقة 
لتمويل نحو 119 مرشوعا يستهدف 300 الف 
والغذاء  الحامية  خدمات  مجاالت  يف  محتاج 
الصحي.  والدعم  واملأوى  والتعليم  والتغذية 
نحن االن يف صدد االنتقال من مرحلة الطوارئ 
االسايس  هدفنا  والتنمية،  التعايف  مرحلة  اىل 
قدما  امليض  من  الناس  يتمكن  ان  يف  يكمن 
هو  هذا  جديد.  من  انفسهم  اعالة  يف  والبدء 
محور تدخالت التعايف التي اقرتحتها مجموعة 
البنك الدويل واالتحاد االورويب واالمم املتحدة 
االعامر،  واعادة  والتعايف  االصالح  اطار  ضمن 
دمار  من  بريوت  انفجار  خلفه  ملا  استجابة 

وخسائر عىل مختلف الصعد.  

■ ما هو تأثري وباء كوفيد - 19 عىل لبنان؟
يف  كورونا  وباء  تفيش  بدأ  تحديدا  لبنان  يف   □
االزمات  من  مبجموعة  متر  البالد  كانت  وقت 
الضعف  اوجه  ومن  االزمة  وطأة  من  لتزيد 
جائحة  احدثت  البلد.  نطاق  عىل  والحاجات 
كورونا اثارا خطرية عىل االنظمة الصحية والتي 
يجب االن تعزيزها وتطويرها ملواجهة التحديات 
بشكل  املستقبلية  الصدمات  ومقاومة  الحالية 
افضل. ان النظام الصحي القوي يشكل الحجر 
لها. يف  للطوارئ واالستجابة  لالستعداد  االساس 
تأمني  يف  حاليا  العاجلة  االولوية  تتمثل  لبنان، 
ارسّة اضافية يف املستشفيات ومعالجة مشكلة 
واملعدات.  التوظيف  لجهة  االستيعابية  القدرة 
تتمثل االولويات االخرى يف الحفاظ عىل تأمني 
خدمات الرعاية الصحية االخرى، والتقليل من 

العاملني  انتقال فريوس كورونا اىل  عدد حاالت 
ارشاك  ومواصلة  الصحية  الرعاية  مجال  يف 
الفريوس  ادراك خطورة  يف  املحلية  املجتمعات 
واالستجابة له كطريقة فعالة لبناء الثقة وانهاء 
تفيش املرض يف البالد. مل تؤد الزيادة املستمرة يف 
انتقال فريوس كورونا وكذلك اجراءات االحتواء، 
اىل اجهاد النظام الصحي يف لبنان فحسب، بل 
ادت ايضا اىل تفاقم املشكالت االخرى املوجودة 
مسبقا مثل انعدام االمن الغذايئ وصعوبة توفر 
امدادات املياه وتأثر النظام التعليمي. ازدادت 
الصحي  والرصف  املياه  خدمات  اىل  الحاجات 
وسبل الحفاظ عىل النظافة، السيام يف املناطق 
تحتوي  والتي  العالية  السكانية  الكثافة  ذات 
العديد من  بات  عىل مجموعات ضعيفة. كام 
متكن  عدم  اىل  نظرا  املدرسة،  خارج  االطفال 
البعض منهم من الوصول اىل وسائل التعلم من 
بعد. اثر تفيش املرض بشكل غري متناسب عىل 
مجموعات معينة ضمن الفئات االكرث ضعفا، مبا 
يف ذلك الالجئني واملهاجرين والنساء واالشخاص 
ان  تبني  السن.   وكبار  الخاصة  الحاجات  ذوي 
النساء اكرث عرضة لتناول كميات اقل من الطعام، 
كام هناك ادلة تشري اىل مساهمة تفيش فريوس 
كورونا يف زيادة العنف االرسي القائم عىل النوع 
املرض  تفيش  يؤثر  ال  ان  املهم  من  االجتامعي. 
والقيود املفروضة عىل السفر واجراءات االحتواء 
عىل قدرة الجهات االنسانية الفاعلة عىل العمل 

وتقديم املساعدات االنسانية املنقذة للحياة.

بلبنان  لحقت  التي  االرضار  تقيمون  كيف   ■
جراء انفجار املرفأ وماذا عن االطار الخاص الذي 

تعدونه يف هذا الخصوص؟
شخص  كل  حياة  بريوت  انفجارات  قلبت   □
تقريبا يف لبنان رأسا عىل عقب. يف لحظة دمرت 
ومدارس  مستشفيات  وهدمت  باكملها  احياء 
وفرق افراد االرسة الواحدة التي خرست احباءها. 
كارثية  بل  ال  وخيمة  االنفجارات  نتائج  كانت 
عىل  مدمرا  اثرها  وكان  الصعد،  مختلف  عىل 
عيشهم  سبل  وعىل  للناس  املعيشية  الظروف 
مام زاد من استنفاد اليات التكيف لديهم. بعد 
مرور اكرث من ثالثة اشهر عىل فاجعة بريوت، ال 
تزال االمم املتحدة واملنظامت االنسانية الرشيكة 
االنسانية  املساعدة  لتقديم  الجهود  كل  تبذل 

امللحة، مبا فيها الخدمات االساسية اىل الفئات 

اللواء ابراهيم يضطلع 
بدور تيسيري مهم بني 
لبنان واملجتمع الدولي
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االكرث حاجة وترضرا. فقد ادت مجموعة من 
العوامل كفقدان سبل العيش الذي تفاقم بسبب 
تفيش جائحة كورونا واالزمات املالية واالقتصادية 
تقديم  ملواصلة  ملحة  حاجة  خلق  اىل  املتتالية 
االجتامعية  الحامية  تأمني  مجال  يف  املساعدة 
والغذاء والرعاية الصحية واملأوى واملياه والرصف 
عىل  حاليا  نعمل  الصحية.  والنظافة  الصحي 
مع  الطارئة  االنسانية  االستجابة  هذه  تكييف 
الطريق  ميهد  ما  وهو  املتغرية،  الناس  حاجات 
لعملية التعايف واعادة االعامر عىل املدى البعيد. 
ففي الوقت الراهن، تعد عملية اصالح املنازل من 
اهم االولويات، يتبعها تأمني الطعام للمترضرين 
واملرشدين، فتوزيع املساعدات النقدية واالدوية 
عىل  حفاظا  االجتامعي  االمان  شبكات  ضمن 
االدوية  بتوفري  ناهيك  منها،  املستفيدين  كرامة 
واملستلزمات الطبية للمستشفيات واعادة تأهيل 
وترميم املستشفيات واملدارس املهدمة وتقديم 
خدمات الدعم النفيس واالجتامعي اىل االطفال 
ترشين   17 لغاية  االنفجارات.  من  تأذوا  الذين 
يف   36.4 بنسبة  العاجل  النداء  متويل  تم  الثاين 
املئة )اي ما يوازي 129.1 مليون دوالر(، باالضافة 
اىل ذلك، تم التربع بنحو 53.2 مليون دوالر من 
خارج النداء. سيستمر تنفيذ الربامج املدرجة يف 
هذا االطار لغاية نهاية العام، لكن تجدر االشارة 
اىل ان املجتمع االنساين يتجه بشكل ملحوظ نحو 

تقديم املزيد من املساعدات النقدية. لكن، اىل 
جانب املساعدة االنسانية الفورية، يحتاج لبنان 
اىل مساعدة جوهرية وطويلة االمد لدعم االصالح 
االقتصادي واالنعاش واعادة االعامر. نحن نصوب 
للتعايف  شاملة  خطة  اعداد  نحو  االن  جهودنا 
واالصالح واعادة االعامر يف اعقاب انفجار بريوت. 
وهي خطة نتوىل اعدادها بالتعاون الوثيق مع 
اىل  واستنادا  الدويل،  والبنك  االورويب  االتحاد 
واالستشارات  التقييامت  من  واسعة  مجموعة 
التي عقدت اخريا مع مختلف الجهات املعنية 
والقطاع  مدين،  فمجتمع  حكومية،  جهات  من 
االمم  ومنظامت  االكادميي  واملجتمع  الخاص 
االطار  هذا  يأيت  املانحة.  والجهات   املتحدة 
يف  املقبلة  االسابيع  يف  اطالقه  عىل  ندأب  الذي 
الذي  والحاجات  لالرضار  الرسيع  التقييم  ضوء 
االورويب  واالتحاد  الدويل  البنك  عن  اخريا  صدر 

واالمم املتحدة.

■ هل من تعاون بينكم وبني االمن العام اللبناين؟
اسايس  رشيك  العام  لالمن  العامة  املديرية   □
ضامن  لجهة  السيام  لبنان،  يف  املتحدة  لالمم 
تواصل  عىل  نحن  البالد.  يف  واالستقرار  االمن 
مستمر ونلتقي يف اجتامعات منتظمة مع كبار 
املسؤولني يف االمن العام. تضم هذه االجتامعات 
الخاص  املنسق  يعقدها  التي  تلك  املشرتكة 
لالمم املتحدة يف لبنان يان كوبيش او تلك التي 
الخاص  املنسق  نائبة  بصفتي  بنفيس  احرضها 
االنسانية  الشؤون  ومنسقة  املقيمة  واملنسقة 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  مع  لبنان  يف 
عباس ابراهيم الذي يضطلع بدور تيسريي مهم 
ذلك دعمه  مبا يف  الدويل،  واملجتمع  لبنان  بني 
املتعلقة  املتحدة  االمم  لنشاطات  امللحوظ 
وجهودنا  وبربامجنا  وغريها  االنساين  بالشأن 
املبذولة تعزيزا لالمن واالستقرار ودعام لعملية 
مستمر  التعاون  عام.  بشكل  لبنان  يف  التنمية 
املتحدة  االمم  ووكاالت  العام  االمن  بني  ايضا 
املساعدات  بتقديم  خاصة  بصورة  املعنية 
لقضايا  ناجعة  حلول  ايجاد  بغية  االنسانية، 
محددة تتعلق بالالجئني. فهناك تواصل مستمر 
وتفاعل منتظم بني االمن العام والجهات املعنية 
سيام  ال  الالجئني  وبحامية  االنسانية  بالشؤون 
املعنية  الرئيسية  السلطة  العام هو  االمن  وان 
بتوفري الوثائق الثبوتية مبا فيها االقامة الخاصة 
مهمة جدا ورضورية  الوثائق  فهذه  بالالجئني. 
لالعرتاف بجنسية الفرد وملنع اعتقال او احتجاز 
الالجئني بسبب عدم قدرتهم عىل اثبات اقامتهم 
لتسجيل  البالد، كام هي رضورية  القانونية يف 
بد  ال  كذلك  امليالد.  شهادات  وتأمني  زواجهم 
من التنويه بدور االمن العام املهم لجهة ادارة 
من  وغريهم  الالجئني  وخروج  دخول  عملية 
االجانب من واىل لبنان، مبا يف ذلك ضمن اطار 
اعادة  عمليات  ثالثة ضمن  بلدان  اىل  املغادرة 
من  بد  ال  االم.  البلد  اىل  العودة  او  التوطني 
االشارة ايضا اىل ان مديرية االمن العام، جنبا اىل 
جنب مع االجهزة االمنية االخرى )كقوى االمن 
تضطلع  اللبناين(،  والجيش  والجامرك  الداخيل 
بدور مهم يف تنفيذ االسرتاتيجيا املتكاملة الدارة 
الحدود التي تدعمها االمم املتحدة والتي تهدف 
باالضافة  لبنان عىل حدوده  تعزيز سيطرة  اىل 
اىل ضامن االمن واالستقرار عىل االرايض اللبنانية 

والحفاظ عىل سيادته.

نحتاج اىل التمويل املستدام لضامن استمرار الدعم االنساين يف لبنان.

لبنان يحتاج الى مساعدة 
طويلة االمد لدعم عملية 

االصالح واعادة االعمار


