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تقرير

برنامج «التجسس» على مشتركي داتا الخلوي

هدر للمال العام أم «نجاح» وشيك؟

ّ
المخصص لمراقبة سلوك
لم تضع شركة «ألفا» منتج الـ  DPIالجديد،
المشترك في «داتا» الهاتف الخلوي ،في الخدمة حتى اآلن ،رغم
مرور سنتين ُعلى تلزيم إحدى الشركات مهمة «بنائه» بموجب
قيد التطوير ،فيما ً
ُعقد رضائي .تفيد المعلومات بأن المنتج ال يزال ً
يشكك بعض المعنيين في إمكانية تشغيله أصال ،ما يطرح تساؤال
ذلك ،ال تزال «تاتش»
كبيرًا في شأن األموال التي صرفت .في
غضون ّ
ُ
بدورها تؤجل عملية شراء هذا المنتج الذي بات يشكل خيارًا إلزاميًا
في البنى التحتية لقطاع االتصاالت وفق ما يقول الخبراء .وفيما

«تاتش» إن سبب التأجيل مرتبط بالنفقات التشغيلية ،هناك
تقول ّ
ّ
ُ
من ُيشكك بأن السبب هو انتظار «اكتمال» المنتج! في المحصلة،
الشركتان اللتان استبعدتا خيار المناقصة الستدراج أفضل العروض،
بذريعة «تشجيع اإلنتاج الوطني وعدم شراء المنتج من شركات
أجنبية يرتبط معظمها بشركات إسرائيلية» ،ال تزاالن تنتظران شركة
إلكمال منتجها كي تشترياه منها .خيارهما على المحك .فإما تنجح
«الشركة الوطنية» قريبًا ،أو أن «ألفا» أهدرت ماليين الدوالرات من
المال العام

لماذا ُي ّ
عد ُم ّنتج
الـ ُ DPIمهمًا
لشركات االتصاالت
ولألجهزة األمنية؟
وفـ ــق عـ ــدد م ــن الـ ـخـ ـب ــراء ،ف ـ ـ ّ
ـإن ُمـنـتــج
الُـ ـ ـ ـ ـ ُ DPIمـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـد ل ـ ـك ـ ـشـ ــف ب ـ ـيـ ــانـ ــات
املـسـتـخــدمــن وحــرك ـت ـهــم .ه ــو يسمح
ب ـ ــ«مـ ــراق ـ ـبـ ــة» مـ ــا ُيـ ـس ـ ّـم ــون ــه «سـ ـل ــوك
مستخدم الهاتف الذكي» ،عبر تسجيل
يزورها
جميع التطبيقات واملواقع التي
ً
حــامــل الـهــاتــف ويـسـتـخــدمـهــا ،فضال
عن معرفة الجهات التي ّيتواصل معها
عبر التطبيقات غير املشفرة.
لذلك ،بــات وجــود هــذا املنتج «بديهيًا»
البنى التحتية لشركات االتصاالت،
في ّ
التي تقوم بها
الحثيثة
املساعي
ظل
في
ُ
الـشــركــات ملـعــرفــة أه ــواء املستخدمني
واحتياجاتهم .إذ يقوم املنتج بتحليل
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـط ــري ـق ــة أوت ــوم ــات ـي ـك ـي ــة
الس ـت ـك ـشــاف اح ـت ـيــاجــات ُمـسـتـخــدم
الهاتف.
إل ــى ذلـ ــكُ ،ي ـع ـ ّـد ال ـ ـ  DPIم ـهـ ّـمــا لــأمــن
السيبراني ،إذ يساعد األجهزة األمنية
على الحصول على معلومات بشكل
آني بشأن ُمستخدم الهاتف.

بــاإلشــارة إلــى أن أي تلزيم سيحتاج
إلى موافقة مجلس الوزراء .هذا الكالم
ُ
ي ـت ـنــاقــض ومـ ــا ت ـف ـيــد ب ــه امل ـع ـلــومــات
بـشــأن «الئـحــة املـشــاريــع» الـتــي تنوي
الشركة تنفيذها العام الجاري ،فيما
ّ
تــرى املـصــادر أن السبب في التأجيل
هو «انتظار شركة  NEXIUSلتطوير
منتجها وتلزيمها مهمات تشغيله».
ّ
وما ُيعزز هذا الكالم ،املعلومات التي
ُ
ت ـف ـيــد ب ــأن «ت ــات ــش» ل ــم ت ـتــوقــف عند
مخالفة الشركة للمهلة التي منحها
إياها وزير االتصاالت السابق محمد
ش ـق ـي ــر ف ـ ــي تـ ـش ــري ــن األول امل ــاض ــي
لتجربة املـنـتــج وال ـتــي كــانــت مـحــددة
بثالثة أســابـيــع .وفيما كــان مـقــررًا أن
تقوم  NEXIUSبتجربة املنتج مطلع
ك ــان ــون األول ال ـف ــائ ــت ،فــإن ـهــا ل ــم تقم
بتجربته حتى اآلن.

 NET VEEأم NEXIUS؟

تقنيو «تاتش» نبهوا اإلدارة لعدم إنتظار  NEXIUSلتطوير منتجها في وقت تتوافر منتجات جاهزة في السوق (هيثم الموسوي)

هديل فرفور
ن ـح ــو ث ــاث ــة م ــاي ــن دوالر دفـعـتـهــا
ش ــرك ــة «ألـ ـ ـف ـ ــا» ق ـب ــل س ـن ـت ــن ل ـشــركــة
 ،NEXIUSب ـم ــوج ــب ع ـق ــد رض ــائ ــي،
ل ـ ـقـ ــاء الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى م ـن ـت ــج )DPI
 )Deep packet inspectionال ـ ــذي
يـسـمــح بتسجيل جـمـيــع التطبيقات
واملــواقــع التي يــزورهــا حامل الهاتف
يتواصل
ويستخدمها والجهات
التي ّ
ُ
معها عبر التطبيقات غير املشفرة.
عندما حصلت  NEXIUSعلى املبلغ،
كــان منتجها قـيــد الـتـطــويــر ولــم يكن
ج ــاه ـزًا ب ـعــد ،ب ــاع ـت ــراف املـعـنـيــن في
«ألفا» الذين ّ
صرحوا لـ«األخبار» في
ش ـب ــاط ال ـع ــام امل ــاض ــي بــأن ـهــم دف ـعــوا
ُمسبقًا للشركة .وفيما أكــدت مصادر
ّ
«ألـفــا» آنــذاك أن املنتج صــار موجودًا
ل ــديـ ـه ــا ،و«دخ ـ ـ ـ ــل م ــرحـ ـل ــة ال ـت ـج ــرب ــة
إلدخــال تعديالت عليه ،تمهيدًا لبدء
تشغيله في غضون شهرين أو ثالثة»
(راجـ ـ ـ ــع م ـ ـغـ ــارة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت :صـفـقــة
مـشـبــوهــة وم ـخ ــاوف مــن خ ــرق أمـنــي.
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مــن يــراقــب «دات ــا» الـخـلــوي؟ https://
،)266440/al-akhbar.com/Politics
ُ
ّ
تـفـيــد املـعـلــومــات ب ــأن املـنـتــج املــذكــور
ال يـ ــزال ح ـتــى اآلن «ق ـي ــد ال ـت ـطــويــر»،
بعدما «فشلت  Nexiusفــي تشغيله»
ّ
وفق مصادر ُمطلعة أكدت أن األجهزة
ُ
األمنية التي ّ
جربته خلصت إلى عدم
فعاليته وإلى «عدم إمكانية توصيفه
ً
بــأنــه  DPIأصـ ــا» ،فيماُ ق ــال مـســؤول
ّ
ّ
ُ
أمـنــي ل ــ«األخ ـبــار» إن املـنـتــج ال يلبي
متطلبات األجهزة األمنية.
امل ـص ــادر أوض ـحــت أن «أل ـف ــا» ال تــزال
ح ـت ــى اآلن ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى م ـن ـتــج DPI
ـذي اشـتــرتــه مـنــذ ع ــام 2015
الـقــديــم ا ُل ـ ّ
والـ ــذي تـشــغـلــه شــركــة ،SANDVINE
ً
ُمشيرة إلــى أن الشركة (ألـفــا) ال تــزال
ُ
ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة ت ـج ـي ــب ع ـل ــى طـلـبــات
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة مـسـتـخــدمــة املـنـتــج
الـ ـق ــدي ــم .ف ـه ــل ي ـع ـنــي ذلـ ــك أن «أل ـف ــا»
أهدرت ثالثة ماليني دوالر لقاء منتج
لم «يكتمل» بعد؟
فــي ات ـصــال مــع «األخـ ـب ــار» ،أوضـحــت
ّ
م ـص ــادر ف ــي «أل ـف ــا» أن املـنـتــج جــاهــز

ً
و«تـ ــم وض ـعــه ف ــي ال ـخ ــدم ــة»ُ ،مـشـيــرة
ُ
إل ــى أنـهــا لــم ت ـجـ ّـدد لـلـشــركــة القديمة
ّ
«وم ـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ت ـت ـس ــل ــم NEXIUS
ُمهمات تشغيل منتجها مطلع الشهر
ّ
امل ـق ـبــل» .وأكـ ــدت أن الـشــركــة لــم تدفع
ّ
ُ
«بل إن املبلغ املذكور هو قيمة
مسبقًا ّ
ّ
ّ
العقد املــوقــع والــدفــع الــذي تــم يتعلق
بمراحل التنفيذ» .هذا ما أكــده أيضًا
أحد مؤسسي شركة  NEXIUSسمير

ّ
مصادر ُمطلعة
تؤكد أن منتج الـ DPI
ّ
جربته األجهزة األمنية
التي ّخلصت إلى عدم
فعاليته

ط ــال ــب ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أن
ّ
املـنـتــج «م ــاش ــي» ،ويـمـكــن ال ـتــأكــد من
األمر من املعنيني في «ألفا».
غ ـيــر أن املـ ـص ــادر تـنـقــل ع ــن مــوظـفــن
ـواه ــم م ــن «ع ـج ــز»
داخ ـ ــل «أل ـ ـفـ ــا» ش ـك ـ ُ
نتج في الخدمة
امل
 NEXIUSعن وضع
ُ
ً
خالل الفترة القصيرة املقبلةُ ،مشيرة
إلــى أن الـشــركــة ال ت ــزال تـجــرب املنتج
وت ـم ـ ّـول مــراحــل الـتـنـفـيــذ ،عـلــى الــرغــم
مــن مـضـ ّـي سنتني ونـصــف سنة على
تــوقـيــع الـعـقــد ال ــرض ــائ ــي .وأوض ـحــت
أن األم ــوال التي دفعتها «ألـفــا» خالل
ت ـلــك ال ـف ـتــرة «ت ـت ـج ــاوز ثــاثــة مــايــن
دوالر ال ـت ـًـي ت ـع ـتــرف ب ـهــا ال ـش ــرك ــة»،
ُم ـت ـســائ ـلــة ع ــن األسـ ـب ــاب ال ـتــي حــالــت
دون فسخ العقد مع الشركة وتنظيم
مـنــاقـصــة الس ـت ــدراج ع ــروض أفـضــل،
وه ــو ت ـســاؤل يصلح ألن ُي ـطــرح على
املعنيني بـ«تاتش».

«تاتش» ال تزال تنتظر أيضًا
بعد سنة على توقيع العقد الرضائي
بني «ألفا» و ،NEXIUSسعت األخيرة

إلــى تـســويــق منتجها وبـيـعــه لشركة
«تاتش» التي ال تزال تدرس العرض.
وبـحـســب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» ،فــإن
«تــاتــش» لــم ُتـقــدم حتى اآلن على ّ
أي
ّ
خ ـطــوة تـتـعــلــق بــالـسـعــي إل ــى إي ـجــاد
ب ــدي ــل مـ ــن الـ ـش ــرك ــة ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
ّ
املـنـتــج ،عـلـمــا ب ــأن تقنييها «تــاتــش»
أكــدوا في كتاب الــى اإلدارة منذ سنة
أن «تاتش ال تملك منتج الـ  DPIبعد،
وه ــي ال تـمـلــك ت ــرف ان ـت ـظــار الـشــركــة
ل ـت ـط ــوي ــره ف ــي وقـ ــت ي ـت ــواف ــر الـكـثـيــر
مــن املـنـتـجــات الـجــاهــزة فــي ال ـســوق»،
مـثـيــريــن مـســألــة «ف ـشــل  nexiusحتى
اآلن (في أواخر كانون الثاني املاضي)
في تطوير ال ـ  DPIوتسليمه لـ«ألفا».
ّ
تتعمد «تاتش» تجاهل حاجتها
ُفهل
املـ ـل ـ ّـح ــة ل ـل ـم ـن ـتــج ب ــان ـت ـظ ــار جــاهــزيــة
Nexius؟
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أوض ــح
ّ
املعنيون فــي «تــاتــش» أن األخـيــرة لن
ت ـقــوم بـتـلــزيــم تـشـغـيــل ّمـنـتــج ال ـ ـ DPI
هـ ــذا الـ ـع ــام ب ـس ـبــب ت ـق ــشــف ال ـن ـف ـقــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ل ـ ـعـ ــام ُ ،2020م ـك ـت ـفــن

فـ ــي ح ــدي ــث س ــاب ــق مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»،
أك ــد أح ــد مــؤسـســي  NEXIUSسمير
طالب أن الشركة ّ
تقدمت في عرضها
(س ــواء ل ــ«تــاتــش» أو ل ــ«أل ـفــا») باسم
ّ
شــركــة « ،nexiusإل أن ال ـشــركــة التي
س ـت ـقــوم ب ــإن ـت ــاج الـ ـ ـ  DPIه ــي شــركــة
ّ
 NET VEEالـتــابـعــة ل ـ  NEXIUSوأن
م ــن س ـي ـقــوم بــإن ـجــاز ه ــذا امل ـن ـتــج هم
نحو  200موظف لبناني يعملون في
شركة وايكوم اللبنانية» .ملاذا لم ّ
يتم
التقدم باسم  NET VEEمنذ البداية؟
«ألن ـه ــا كــانــت قـيــد اإلنـ ـش ــاء»! ه ــذا ما
قاله حينها طالب ،ما يعني أن «ألفا»
ّقررت تلزيم شركة قيد اإلنشاء إنتاج
منتج غير جاهز لديها بعد!
ب ـتــاريــخ  12ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،أرس ــل
املدير العام لـ  Nexius Meaكتابًا إلى
شقير ُيشير فيه إلى أن الشركة تعتقد
ملصلحة العميل نقل
بأن من «األفضل
ُ
عقد «ألفا» والعرض املقدم لـ«تاتش»
ً
ُم ـبــاشــرة إل ــى « ،Net veeوه ــي شركة
تأسست فــي آذار  2018ومسجلة في
اململكة املتحدة».
تــرى املـصــادر أن تغيير اســم الشركة
ّ
«لـيــس إال حيلة للتملص مــن شبهة
ال ـع ــاق ــة ال ـت ــي ت ــرب ــط ش ــرك ــة nexius
بـشــركــة  comscoreاألمـيــركـيــة املــدانــة
بسرقة بيانات املستخدمني؟
ً
ما يطرح تساؤال حول األسباب التي
تــدفــع إدارت ـ ــي «ت ــات ــش» و«ألـ ـف ــا» إلــى
ال ـت ـســاهــل ال ــى ح ـ ّـد ان ـت ـظــار تــأسـيــس
شــركــة لتلزيمها منتجًا غير مكتمل
بموجب عقود رضائية ،مبتعدة عن
خـيــار اس ـتــدراج ع ــروض جــاهــزة عبر
مناقصات شفافة وواضحة.

ّ
القرار الظني في قضية صوفي مشلب :سقطت «الشمسية»
انتهى الجزء األول من قضية
الطفلة صوفي مشلب في
القضاء ،بعد صدور القرار الظني،
أمس ،والذي قضى بالظن بنقيب
األطباء السابق ورئيسة لجنة
التحقيقات في النقابة بجرم
«إصدار تقرير كاذب» .هذا القرار
سابقة .فأن يصدر قرار قضائي،
يجرم رأس النقابة
ولو ظنيّ ،
في معركة إثبات خطأ طبي،
تفصيال وإنما «انتصار»في
ليس
ً
مواجهة المنظومة
راجانا حمية
«(ّ )...
تقرر وفقًا ملطالعة النيابة العامة
االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة ف ــي ج ـبــل ل ـب ـن ــان ،الـظــن
بــاملـ ّـدعــى عليهما ريـمــون بشير صايغ
وك ـل ــود مـلـحــم س ـم ـعــان ،امل ـبـ ّـي ـنــة كــامــل
هــويـتـهـمــا أع ـ ــاه ،بـمـقـتـضــى الـجـنـحــة
امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي امل ـ ــادة  466من
قانون العقوبات».
اختتم بها القرار
التي
تكفي هذه الفقرة
ُ
الظني الصادر عن قاضي التحقيق في
جبل لبنان ،ساندرا املهتار ،للقول إن
الـجــزء األول مــن قضية صوفي مشلب
على درب القضاء انتهى بـ«انتصار».
«ش ـ ّـل ــت» حـيــاتـهــا بسبب
صــوفــي الـتــي ُ
خطأ طبي مرة أولى ،ومرة ثانية بسبب
تقرير كاذب صادر عن لجنة التحقيقات
فــي نقابة األطـبــاء ،استطاعت أمــس أن
تنتزع أول حــق بــاالعـتــراف بــأن نقابة
األط ـ ـب ـ ــاء ،ب ـن ـق ّـي ـب ـهــا الـ ـس ــاب ــق ري ـم ــون
صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات كلود
سمعان ،هي أيضًا شريكة في «الجرم»
الذي تسبب به مستشفى الروم وأربعة
أط ـب ــاء آخ ــري ــن .ب ـعــد ت ـلــك ال ـخ ـط ــوة ،لم
يعد مهمًا البحث فــي التفاصيل التي
سلبت ابنة السنوات الخمس طفولتها،
ف ــاألول ــى بــاأله ـم ـيــة اآلن أن ثـ ّـمــة ق ــرارًا
قضائيًا جريئًا يـجـ ّـرم «رأس» النقابة
ولجنة التحقيق فيها ،بتهمة إصــدار

تقرير كاذب لحماية أطباء «مرتكبني»،
ٍ
عن سابق تصور وتصميم ،سندًا ملادة
قــانــونـيــة مــن قــانــون الـعـقــوبــات (،)466
ت ـصــل عـقــوبـتـهــا إل ــى ال ـس ـجــن سـنـتــن.
وهـ ــذه املـ ــرة األول ـ ــى ي ـحــدث فـيـهــا مثل
هــذا األم ــر ،فــي مــواجـهــة نقابة األطـبــاء
الـ ـت ــي دأب ـ ــت ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة املـنـتـسـبــن
إل ـي ـهــا ،بــرغــم ارت ـكــاب ـهــم أخ ـط ــاء طبية
ومخالفتهم لقانون اآلداب الطبية.
هـ ـك ــذا ،ب ـعــد ع ـ ــام م ــن ص ـ ــدور مـطــالـعــة
ٍ
امل ــدع ــي الـ ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي ف ــي جـبــل
لبنان القاضية غادة عون ،والتي طلبت
«االدع ـ ـ ــاء عـلــى صــايــغ وسـمـعــان
فـيـهــا ّ
ب ـج ــرم إعـ ـط ــاء ت ـق ــاري ــر ط ـب ـيــة ك ــاذب ــة»،
جاء القرار الظني مؤكدًا ،مسنودًا إلى
مجموعة قرائن كافية للسير فيه نحو
اإلدانــة .وإن كان هذا الــدرب لن ّ
يعوض
الـخـســارة الـتــي تعيشها عائلة مشلب
حواسها كافة،
كل يوم مع طفلة فقدت
ّ
ب ـعــدمــا ُشـ ــل دم ــاغ ـه ــا ،إال أن ــه سـيـكــون
ّ
«الـهــديــة الـتــي تقدمها صــوفــي إلــى من
ستخذلهم النقابة بعدها» ،يقول الوالد
فوزي مشلب .يعرف األخير بأن املعركة
ال ـت ــي يـحـمـلـهــا ث ـق ـي ـلــة ج ـ ـدًا ،لـسـبـبــن،
أولهما أنها قضية ابنته وثانيهما أنه
يواجه مــاردًا بأمه وأبيه «ما حدا طلع
راس م ـعــو» .ول ـكـ ّـنــه وص ــل ،عـلــى األقــل
«م ــن خ ــال إث ـب ــات الـ ـج ــرم» .ول ـئــن كــان
يـتـمـنــى ل ــو أن أح ـ ـدًا غ ـيــره خ ــاض تلك

املعركة و«مــا صــار ببنتي هيك» ،لكنه
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ي ــأم ــل ب ــأن ي ـك ــون أول
من يثبت حق ابنته وحقوق الضحايا
اآلتني بعدها.
هــذا أول الغيث فــي الـشـكــوى املرفوعة
مـنــذ ثــاثــة أع ـ ــوام ،حـيــث يـنـتـقــل املـلــف
بعدها إلى القاضي املنفرد الجزائي في
املنت لبدء جلسات املحاكمة .صحيح أن
ال ــدرب طويل بعد للوصول إلــى الحق
الكامل ،ولكن على األقل «بلشت العدالة
تــاخــد م ـج ــراه ــا» ،ي ـقــول م ـش ـلــب .وأول
بداية هي الرسالة التي وصلت ،بحسب
ال ـقــرار الـظـنــي ،إل ــى الـنـقــابــة بــأنــه ليس
مـسـمــوحــا االس ـت ـه ـتــار بـتـلــك الـقـضــايــا
«فقط ألجل منح الحصانة ألطبائها».
هـ ــذا م ــا ق ــال ــه ال ـ ـقـ ــرار .ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل،
توقفت القاضية املهتار  -فــي الوقائع
امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـت ـقــريــر ال ـط ـبــي الـ ـك ــاذب -
ع ـنــد «ح ــدث ــن» كــانــا ن ــاف ــري ــن ،أولـهـمــا
تعمد لجنة التحقيقات إخفاء السبب
ّ
األساس الذي أدى إلى الخلل الدماغي
الذي تعاني منه الطفلة ،حيث «لم تعط
اللجنة رأي ــا واض ـحــا ،واكـتـفــت بتعداد
األسـ ـب ــاب ال ـت ــي ق ــد ي ـك ــون هـ ــذا الـخـلــل
نــاج ـمــا عـنـهــا وح ـصــرت ـهــا ف ــي خمسة
أس ـب ــاب أس ــاس ـي ــة» .ول ــم تـكـتــف بــذلــك،
ب ــل ات ـب ـع ــت م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى س ـيــاســة
اسـتـنـســابـيــة فــي انـتـقــاء اآلراء الطبية
ح ـي ــث «إن ب ـع ــض األسـ ـ ـب ـ ــاب امل ـ ـعـ ـ ّـددة

فــي الـتـقــريــر أخـفــت آراء طبية مخالفة
وأغـ ـفـ ـل ــت م ـن ــاق ـش ــة ت ـ ـبـ ــريـ ــرات عـلـمـيــة
جــديــة تناقضها كما خالفت فــي جزء
مـنـهــا مـضـمــون ت ـقــاريــر طـبـيــة ص ــادرة
ع ــن األطـ ـب ــاء امل ـعــال ـجــن أن ـف ـس ـهــم ()...
وذلــك بهدف منع ظهور هــذه األسباب
م ــن ضـمــن األس ـب ــاب املـحـتـمـلــة للضرر
الدماغي الالحق بالطفلة» .وما يعني
ذلك حكمًا من «إخفاء للصلة السببية
التي قد تكون متوافرة بني تلك األسباب
وال ـ ـضـ ــرر امل ـح ـ ّـق ــق ومـ ــا ق ــد يـسـتـتـبـعــه
أو ال يـسـتـتـبـعــه ذلـ ــك م ــن تــأث ـيــر على
تحديد املسؤوليات» .أما الثاني ،فهو
مــا يتعلق ب ــ«ال مـبــاالة وال مسؤولية»
سـمـعــان وص ــاي ــغ ت ـجــاه «وظـيـفـتـهـمــا»
كـطـبـيـبــن ق ـب ــل أن ي ـك ــون ــا م ـس ــؤول ــن.
فسمعان عـنــدمــا ووج ـهــت ب ــأن صــورة
الرنني املغناطيسي للطفلة تؤشر إلى
أن املشكلة الدماغية حدثت قبل العملية
ردت ب ــأن «تــاريــخ
الـجــراحـيــة الـثــانـيــةّ ،
الـ ـص ــورة ( )...م ـج ـ ّـرد خ ـطــأ مـطـبـعــي»،
وه ــو مــا اعـتـبــرتــه الـقــاضــي املـهـتــار في
ق ــراره ــا «إدالء غـيــر مـقـبــول ،ن ـظ ـرًا إلــى
أن ال ـت ـقــريــر صـ ــادر ع ــن لـجـنــة تحقيق
مهنية رفيعة املستوى ( .»)...أما صايغ،
فــاعـتـبــر أن تــوقـيـعــه عـلــى الـتـقــريــر كــان
فقط بهدف إحالته إلى مجلس النقابة،
ولـيــس ألن ــه م ـســؤول .ه ـكــذا ،بتصريح
ٍ
«ال مسؤول» يضرب صايغ مبدأ قانون
إنشاء نقابتي األطـبــاء الــذي يعتبر أن
«وظيفة» النقيب واملوقع الــذي يشغله
«ال يقتصران فــي مهامه على مصالح
املهنة وحقوق األطباء بل يمتدان إلى
الدور الذي أواله إياه املشترع في مجال
الصحة العامة والسعي لحل النزاعات
الـتــي تقع بــن األط ـبــاء أو بينهم وبني
مرضاهم».
ل ـكــل ت ـلــك األسـ ـب ــاب ،ك ــان ــت امل ـ ــادة 466
عـ ـق ــوب ــات الـ ـت ــي ت ـص ــل ع ـقــوب ـت ـهــا إل ــى
س ـن ـت ــن س ـج ـن ــا لـ ـك ــل «م ـ ــن أق ـ ـ ــدم ح ــال
ّ
ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة
أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء
شـ ـه ــادة ك ــاذب ــة مـ ـع ـ ّـدة ل ـكــي ت ـق ــدم الــى
ّ
تجر
السلطة العامة أو مــن شأنها أن
على الغير منفعة غير مشروعة أو أن
تُلحق الضرر بصالح أحد الناس (.»)...

تقرير

كورونا على األبواب
لبنان يستقبل قادمين من الصين بال حجر صحي
رحيل دندش
 ٦٠أل ـ ـفـ ــا ه ـ ــو ع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت امل ـص ــاب ــة
بفيروس كورونا في العالم 15 .ألفًا منهم
في الصني وحدها .الوباء بات «عامليًا»،
ولم يعد باستطاعة أحد السيطرة عليه،
بــرغــم م ــا تـتـخــذه الـ ــدول م ــن احـتـيــاطــات
توقعات بأن يكبر الوباء
لضبطه .وثمة ّ
ثلثي سكان العالم ،وربما يكون
ليضرب َ
سكان لبنان من بينهم.
تحليال مبالغًا به ،ولكنه «قلق
هذا ليس
ً
وارد» تحدثت عنه رئيسة مصلحة الطب
الــوقــائــي فــي وزارة الصحة عاتكة بــري،
فــي لـقــاء علمي عـقــدتــه الهيئة الصحية
اإلسالمية أمس.
فرغم أن لبنان امتلك أخيرًا فحص PCR
ـ ـ  testsال ــذي يشخص اإلصــاب ــة بمرض
كورونا املستجد أو «كوفيد  ،»19غير أن
التشخيص املبكر فــي هــذه الـحــالــة على
أهـمـيـتــه ال يـكـفــي ألن ــه ال يـمـنــع انـتـشــار
مرض شديد العدوى ككورونا .فالخطير
ف ــي األمـ ــر أن الـصـيـنـيــن أو الـلـبـنــانـيــن
وغيرهم من القادمني من الصني ما زالوا
يــدخ ـلــون إل ــى لـبـنــان م ــن دون إج ـ ــراءات
احترازية تتمثل في الحجر الصحي في
فترة حضانة املرض للتأكد من سالمتهم.
وف ــي األس ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن ،دخ ــل 200
شـ ـخ ــص إل ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان آت ـ ــن مـ ــن ال ـص ــن

في األسبوعين
الماضيين ،دخل 200
شخص آتين من الصين
من دون تدابير حجر صحي
(ص ـي ـن ـيــون وغـ ـي ــره ــم) ،م ــن دون ات ـخــاذ
ت ــداب ـي ــر ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ع ـل ـي ـهــم .وهــو
مـ ــا ي ـش ـك ــل ب ـح ـس ــب بـ ـ ــري «أك ـ ـبـ ــر خـطــر
على لـبـنــان ،وخـصــوصــا أن ه ــؤالء ربما
يكونون فــي فترة حضانة امل ــرض ،التي
تمتد مــن يــومــن إل ــى  14ي ــوم ــا» .يحدث
ذل ــك ،فيما الـفـحــوصــات الـتــي تـجــرى في
املطار للقادمني «ال تكفي» ،تضيف بري.
وأكثر من ذلك ،فإن «فحص كورونا تظهر
نتائجه سلبية في فترة الحضانة» .وهذا
يعني أن الـفـيــروس الـتــاجــي الـفـتــاك بات
يعد من الــدول ذات
على أبوابنا في بلد ّ
النظم الصحية الضعيفة.
ُ
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،رف ـع ــت وزارة الـصـحــة
ال ـع ــام ــة ت ــوص ـي ــة إل ـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
ووزارة ال ـخــارج ـيــة ت ـطــالــب فـيـهــا بـعــدم

استقبال قادمني من الصني قبل الحجر
عـلـيـهــم لـفـتــرة  14يــومــا ف ــي ب ــاد أخ ــرى
لديها التجهيزات الــازمــة للتعامل مع
حاالت طبية مماثلة ،أو ضرورة اإلسراع
ف ــي تـجـهـيــز مـبـنــى أو ف ـن ــدق ف ــي لـبـنــان
ي ـخ ـصــص ل ـل ـح ـجــر ال ـص ـح ــي لـلـمـشـتـبــه
فــي إصــابـتـهــم بــاملــرض مجهز بحراسة
عسكرية إلى حني انتهاء فترة الحضانة.
لـكــن ال ــى اآلن ال جـ ــواب عـلــى الـتــوصـيــة،
تؤكد بري.
مع ذلك ،ثمة تطور يتعلق بامتالك لبنان
منذ أسبوع فحص  PCRـ ـ  testsوهو متوفر
فــي مستشفى رفيق الحريري الجامعي
كما صار موجودًا في بعض املستشفيات
الخاصة كمستشفى الجامعة األميركية.
وفي هذا اإلطــار ،لفتت بري إلى أن وزارة
الـصـحــة سـتـعـلــن ســريـعــا عـنــد اكـتـشــاف
أي إصــابــة بـفـيــروس ك ــورون ــا ،موضحة
أن ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى جــاهــزيــة لـلـتـعــامــل مع
األمـ ـ ـ ــراض ال ــوب ــائ ـي ــة ،ف ـه ــي «ع ـم ـل ــت مع
املستشفيات منذ  2012على خطة طوارئ
تتمحور حــول كيفية التعامل مــع قــدوم
أع ــداد هــائـلــة إل ــى املستشفيات فــي حــال
انتشار الوباء ،كما شكلت عام  2015فرقًا
خــاصــة للتعاطي مــع ح ــاالت بيولوجية
وكيميائية ملكافحة العدوى ،ما يعني أن
األمور تحت السيطرة».
إلــى ذلــك ،يبحث املـســؤولــون اللبنانيون

في إمكانية تشكيل لجنة ملتابعة التدابير
واإلجــراءات الوقائية ملواجهة الفيروس،
تـتــألــف مــن وزارات :الـصـحــة والــداخـلـيــة
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ويرأسها اللواء الركن محمود األسمر.
وك ـ ــان مـسـتـشـفــى ال ـش ـف ــاء الـتـخـصـصــي
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـص ـح ـي ــة اإلس ــام ـي ــة
ق ــد ن ـ ّـظ ــم أم ــس ل ـق ـ ًـاء عـلـمـيــا ف ــي عــرمــون
مــوجـهــا لــأط ـبــاء وال ـعــام ـلــن الصحيني
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات واملـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـص ـح ـيــة
التابعة للهيئة .ويشكل هذا اللقاء الحلقة
األولــى من سلسلة حلقات للتدريب على
خ ـطــة مــواج ـهــة ال ـك ــورون ــا املـسـتـجــد في
حــال وصــولــه إلــى لـبـنــان .وت ـنــاول اللقاء
ال ـ ــذي قــدم ـتــه م ـس ــؤول ــة ب ــرن ــام ــج ضبط
ال ـعــدوى فــي الهيئة الصحية الــدكـتــورة
ن ــدى شـمــس الــديــن الـعــامــات السريرية
وط ــرق الـتـشـخـيــص ال ـســريــع لـلـفـيــروس،
فضال عن تصنيف الحاالت وشروط فرز
ً
األشخاص ،والحاالت التي توجب إدخال
املــريــض إل ــى املستشفى أو إل ــى العناية
الـفــائـقــة أو الـحـجــر عـلـيــه ف ــي مـنــزلــه مع
بروتوكول خاص .كما قدم شرحًا لطرق
الوقاية عند االشتباه أو التأكد من وجود
حــالــة مــن أجــل ضبط الـعــدوى والتعامل
مــع الـعـ ّـيـنــات الـطـبـيــة الـتــابـعــة للمرضى
وغيرها من التفاصيل الوقائية الطبية
وفقًا ملعايير منظمة الصحة العاملية.

