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على الغالف

ّ
كورونا يؤجل الدورة الثانية لتراخيص النفط
اجتمعت كل العوامل السلبية
في وجه قطاع النفط الوليد .انتشار
فيروس كورونا وانخفاض سعر البرميل
إلى مستوى تاريخي ،جعال القلق
ينتاب العاملين في القطاع .حتى
اليوم كل المهل صامدة ،لكن فعليًا،
ثمة استحالة للسير بدورة التراخيص
الثانية في نهاية نيسان .أما مرحلة
االستكشاف في الرقعة الرقم ،4
فبالرغم من أنها لم تتأثر وقد تنتهي
قبل الموعد المحدد ،إال أن أحدًا ال
يمكنه ّ
التنبؤ بما بعدها
إيلي الفرزلي
حـتــى ال ـي ــوم ،لــم يـتــأثــر ق ـطــاع النفط
بـ ــاألزمـ ــات امل ـتــاح ـقــة ال ـت ــي تعصف
ب ـل ـب ـنــان وال ـع ــال ــم .ب ــل ع ـلــى الـعـكــس،
ُ
ُي ّ
رجح أن تنجز مرحلة االستكشاف
فــي املــوعــد امل ـق ــرر ،فــي نـهــايــة الشهر
املـقـبــل ،وربـمــا قبل ذل ــك .حتى إعــان
مجلس الـ ــوزراء للتعبئة الـعــامــة في
 15الشهر الجاري ،ال ُيتوقع أن يؤثر
عـلــى خـطــط االس ـت ـك ـشــاف .فاملجلس
اس ـت ـث ـن ــى «الـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي األن ـش ـط ــة
ال ـب ـت ــرول ـي ــة الـ ـع ــائ ــدة ألن ـش ـط ــة حـفــر
البئر االستكشافية في الرقعة الرقم
 ٤من اإلجــراءات املحددة في مرسوم
التعبئة العامة».

وزير الطاقة يطلب
تسهيل مرور العاملين
في االستكشاف النفطي
ل ـكــن ب ـعــد أن طـلـبــت رئ ــاس ــة مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء م ــن األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،فــي
 ٢١آذار ،ال ـت ـش ـ ّـدد ف ــي تـطـبـيــق ق ــرار
ح ــرك ــة
ال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وت ـق ـي ـي ــد ُ
الـسـيــر فــي مختلف امل ـنــاطــق ،خشي
أن تـ ــؤدي ه ــذه ال ـخ ـط ــوة إل ــى إعــاقــة
ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ـح ـف ــر م ــن ال ــوص ــول
إل ــى ال ـق ــاع ــدة الـلــوجـسـتـيــة ف ــي مــرفــأ
ب ـي ــروت إل ــى م ـطــار ب ـي ــروت لـلـتــوجــه
باملروحيات إلــى سفينة الحفر ،كما
إلى مكاتب الشركات املعنية (توتال
وامل ـق ــاول ــن وامل ـق ــاول ــن ال ـثــانــويــن).
كــذلــك ،أب ــدت وزارة الـطــاقــة خشيتها

من أن تسهم هذه اإلجراءات في منع
امل ــروحـ ـي ــات م ــن ن ـقــل ال ـعــام ـلــن إلــى
سفينة االسـتـكـشــاف أو مـنــع السفن
اللوجستية مــن اإلبـحــار باتجاهها.
ولـتــأكـيــد االسـتـثـنــاء ،عـمــدت ال ــوزارة
إل ـ ــى إع ـ ـ ــداد اق ـ ـتـ ــراح ت ـط ـلــب ف ـي ــه مــن
رئــاســة مجلس ال ـ ــوزراء اإلي ـعــاز إلــى
االجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ب ـت ـس ـه ـيــل مـ ــرور
الـعــامـلــن ل ــدى ه ــذه ال ـشــركــات داخــل
األراضـ ــي اللبنانية ،وكــذلــك اإليـعــاز
لها بعدم منع املروحيات والسفن من
نقل العاملني.
إذا كان هذا اإلجــراء يضمن استمرار
األعـ ـم ــال ع ـلــى ب ــاخ ــرة االس ـت ـك ـشــاف
م ـ ــن دون عـ ــراق ـ ـيـ ــل ،فـ ـ ــإن الـ ـش ــرك ــات
العاملة في املوقع كانت قد بدأت من
جهتها ب ــإج ــراءات صــارمــة للوقاية
م ـ ــن ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،خـ ــاصـ ــة أن س ـف ـي ـنــة
االس ـت ـك ـشــاف ت ـضــم ع ـلــى مـتـنـهــا ما
يقارب  200شخص بني خبراء فنيني
وم ـقــدمــي خ ــدم ــات ومـمـثـلــن لـلــدولــة
ً
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .أوال ،ه ــي أق ـف ـلــت تـمــامــا
الـبــاب أمــام مــن ي ــزورون الباخرة من
دون أن ي ـكــونــوا م ــن ال ـعــام ـلــن على
مـتـنـهــا ،مـنــذ  ٦آذار ال ـحــالــي ،فكانت
ال ــزي ــارة األخ ـي ــرة مــن نصيب كــل من
وزيــرة الطاقة السابقة ندى بستاني
واملـ ــديـ ــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام ال ـل ــواء
عباس إبراهيم.
كذلك ،وعوضًا عن تبديل فرق العمل
ك ــل أس ـ ـبـ ــوع ،اع ـت ـم ــدت امل ـ ـ ـ ــداورة كــل
أسبوعني .وقد انتهت بالفعل الدورة
األولــى وعــادت فرق االستكشاف إلى
ب ـي ــروت ،عـلــى أن تنتقل م ـجــددًا إلــى
السفينة بعد مرور أسبوعني.
كــل الترتيبات تشير إلــى أن مرحلة
حفر البئر االستكشافية لــن تتأخر
قبل أن تتحول إلى حقيقة ،لكن ماذا
بعد؟
ن ـ ـظـ ــريـ ــا ،ال ش ـ ـ ــيء تـ ـغ ـ ّـي ــر ف ـ ــي امل ـه ــل
املـ ــوضـ ــوعـ ــة ل ــأن ـش ـط ــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،وال س ـي ـمــا إطـ ـ ــاق دورة
التراخيص الثانية في نهاية نيسان،
أو بدء االستكشاف في الرقعة الرقم
 ٩في الفصل األخير من العام الحالي.
لـكــن عـمـلـيــا ،فـقــد ص ــار مـحـســومــا أن
دورة الـتــراخـيــص الـثــانـيــة ستؤجل.
فـفــي ظــل الــوضــع ال ــذي اسـتـجــد بعد
ً
انتشار كــورونــا ،سيكون مستحيال
أن تلتزم الـشــركــات بــاملــوعــد املـحــدد.
ولذلك ينتظر أن تعمد وزارة الطاقة
إل ــى إع ــان الـتــأجـيــل قـبـيــل منتصف
ن ـي ـس ــان ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ش ــرك ــات عــديــدة
أبــدت اهتمامها بــأن تكون جــزءًا من
دورة الـتــراخـيــص الـثــانـيــة ،واشـتــرت
البيانات والدراسات املتعلقة بالرقع

هل ّ
يعدل انخفاض أسعار النفط خطط الشركات العاملة في لبنان؟ (داالتي ونهرا)

املـفـتــوحــة ل ـل ـمــزايــدة .ك ــل ذل ــك تــوقــف
منذ نحو أسبوعني ،نتيجة اإلغــاق
الـعــام فــي لـبـنــان والـعــالــم .فــي مطلق
األح ــوال ،فــإن استمرار السير بــدورة
التراخيص كــان سيصطدم بانهيار

أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط .وبـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ــه
يصعب تقدير حجم هذا التأثير ،إال
أنــه ّ
يرجح أن تقدم عــروض أدنــى من
تلك العروض التي قدمت في الدورة
األول ـ ــى ،فـحـيـنـهــا ك ــان س ـعــر بــرمـيــل

برنت  50دوالرًا ،فيما انخفض اليوم
إل ــى  ٢٧دوالرًا ،بـيـنـمــا وص ــل سعر
الخام األميركي إلى  ٢٣دوالرًا.
أما بشأن الرقعة الرقم  ،9فاألمر أكثر
ت ـع ـق ـي ـدًا .ب ــال ــرغ ــم م ــن ح ـجــز تـحــالــف

نوفاتك مليزانية العمل
توتال  -إيني -
ِ
ف ــي ت ـلــك ال ــرق ـع ــة ،وب ــال ــرغ ــم م ــن بــدء
ّ
إع ــداد العقود واملـنــاقـصــات املتعلقة
بـهــا ،إال أن ه ــذه الـخـطــوة قــد تتأخر
بـسـبــب ف ـتــرة الـتــوقــف الـقـســري التي

خطة الحكومة أمام
اختبار اليوم التالي لكورونا
فرضها كــورونــا على العالم .وحتى
دراس ــة األثــر البيئي التي بــدأ العمل
ب ـه ــا ،ل ــن ي ـك ــون مـمـكـنــا اسـتـكـمــالـهــا
في الوقت الراهن ،نظرًا إلى الحاجة
لالنتقال إلى امليدان وإجراء مقابالت
مع أهالي املناطق املواجهة للرقعة.
امل ـش ـك ـلــة أن كـ ــورونـ ــا ل ـي ــس ال ـعــائــق
ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد فـ ـ ــي وجـ ـ ـ ــه االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف
فـ ــي ال ـب ـح ــر ال ـل ـب ـن ــان ــي .االن ـخ ـف ــاض
ال ـتــاري ـخــي ألس ـع ــار ال ـن ـفــط سـيـكــون
لـ ـ ـ ــه ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ك ـ ـب ـ ـيـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـخـ ـط ــط
املـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات.
ه ــي ت ـع ـمــد ،ف ــي هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف ،إلــى
ض ـب ــط ن ـف ـقــات ـهــا ،وب ــال ـت ــال ــي خـفــض
استثماراتها ،فتكتفي باإلنتاج من
ّ
الـحـقــول ال ـجــاهــزة مـقــلـصــة مـشــاريــع
االسـتـكـشــاف وتـطــويــر الـحـقــول .لكن
مــع ذلــك ،فــإن هــذه قــد ال تكون الحال
في لبنان ،وإن تأخر العمل عن املهل
التي كانت مقررة.
للتذكير ،فإنه فور إنجاز االستكشاف
في الرقعة الرقم  ،4ستحتاج الشركات
إلــى نحو شهرين لتحليل النتائج،
بعدها تكون االحتماالت ثالثة:
 يحتوي البئر على كميات تجاريةك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،فـ ـيـ ـت ــم ع ـ ـنـ ــدهـ ــا ح ـ ـفـ ــر ب ـئــر
تقييمية ،لـتـحــديــد تـفــاصـيــل املكمن
ال ـ ـ ـغـ ـ ــازي ،ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـ ـبـ ــدء ال ـت ـط ــوي ــر
واالنتاج.
 تـ ـك ــون ال ـن ـت ـي ـج ــة س ـل ـب ـي ــة ،لـكـنـهــاتـتـضـمــن م ــؤش ــرات ل ــوج ــود مـكــامــن
ب ـقــربــه ،فـيـتــم حـفــر بـئــر استكشافية
أخــرى ،بعد مــدة ،أو يتم الخروج من
الرقعة نهائيًا إذا لم تظهر مؤشرات
كهذه.
ف ــي ال ـح ــال ــة ال ـث ــان ـي ــة ،أي ع ـن ــد ع ــدم
اك ـت ـشــاف كـمـيــات ت ـجــاريــة ف ــي البئر
األول ـ ــى ،يـخـشــى أن تـعـمــد الـشــركــات
إلى االنسحاب ،انطالقًا من أن البئر
االستكشافية تكلف نحو  60مليون
دوالر ،وبالتالي من األجــدى في ظل
ان ـه ـي ــار أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط عـ ــدم ص ــرف
مزيد من األمــوال ،على استثمار غير
مضمون.
لـكــن مــع ذل ــك ،ف ــإن الـضـغــط املــالــي ال
يعني دائمًا التوقف عن االستكشاف
أو االس ـت ـث ـمــار ،وجـ ــود آبـ ــار جــاهــزة
لـلـتـطــويــر ي ـعــزز وض ــع ال ـشــركــة ،بما
يسمح لها بالحصول على القروض
املـصــرفـيــة .وبــالـتــالــي ،تــؤكــد مصادر
مطلعة أن انخفاض أسعار النفط ال
يعني بالضرورة تجميد االستثمار.
فمعظم شــركــات التنقيب تعمل في
ص ـن ــاع ــة ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ،وه ــذه
ال ـص ـنــاعــة غــال ـبــا م ــا ت ــزده ــر عـنــدمــا
تنخفض أسعار النفط.

هيام القصيفي
ال يخلو خطاب ملـســؤول غــربــي ،وخصوصًا أميركي
وأوروبي ،في أزمة انتشار فيروس كورونا ،من الكالم
عن األزمة االقتصادية وتبعات الوباء ،وتحديات «اليوم
التالي» لوقف اندفاعته ،وتأثيرات ذلك على االقتصاد
العاملي واملحلي .كل دولــة من دول االتـحــاد األوروب ــي،
الـخــارج ّ
للتو مــن أزمــة البريكست وتداعياتها األولـيــة،
تـعـيــش عـلــى وق ــع ال ــوب ــاء وامل ـ ــوت ،وال ـتــداب ـيــر الصحية
واالجتماعية والعمالنية .لكنها في الوقت نفسه ،تفرج
عــن مـســاعــدات وأمـ ــوال لتنشيط الـ ــدورة االقـتـصــاديــة
أو تــرســم خـطــط املستقبل الـقــريــب حــن تـبــدأ مرحلة
الـتـعــافــي الصحية ملــواطـنـيـهــا ،لتنطلق مــرحـلــة تعافي
اقـتـصــاداتـهــا .ال أحــد متفائل فــي لبنان بــأن لدينا ما
ً
لدى أملانيا مثال ،من سيناريو لليوم التالي ،أو حتى في
أكثر الدول تعرضًا للهزات االقتصادية كاليونان التي
تركز حكومتها في خططها العمالنية ،على عدم الوقوع
مرة أخرى في مأزق االنهيار االقتصادي .لكن السلطة
الـسـيــاسـيــة املـتـشــابـكــة مصالحها مــع الـسـلـطــة املــالـيــة
واالقتصادية ،لم تستطع حتى اآلن أن ترسم مخططًا
أولـيــا ملــا حصل منذ  17تشرين األول ،فكيف يمكن
أن تضع برنامجًا أوسع مدى ملا بعد انتشار كورونا؟
واملعضلة التي سيواجهها لبنان بني مرحلة انتشار
الوباء ومرحلة ّ
الحد منه ،هي أنه سيكون أمام سيناريو
االنهيار التامّ ،
وردة فعل شعبية عليه مــرة أخــرى ،ما
ّ
تستتب أوضــاع انتشار املــرض .ففي الــدول األكثر
إن
تعرضًا للمأساة ،كإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وحاليًا
بريطانيا ،ترتفع حدة االتهامات وتقاذف املسؤوليات
حــول تــأخــر الـحـكــومــات فــي اتـخــاذ الـتــدابـيــر املناسبة.
ورغم أن الوقت لم يحن بعد للمحاسبة في تلك الدول،
إال أن اآلل ـي ــات الــديـمــوقــراطـيــة الـسـيــاسـيــة واإلعــام ـيــة،
بــاشــرت اإلع ــداد للمحاسبة واالرتـ ــداد على التقصير
الفادح في مواكبة الوباء ،علمًا بأن هذه الدول منصرفة
في الوقت نفسه الى تفعيل مختبراتها ووضع خريطة
شاملة ملستشفياتها وأطبائها العاملني واملتقاعدين،
ودفــع مصانعها الــى إعطاء األولــويــة للحاجات الطبية
وتنشيط الحركة االقتصادية .كل ذلك برعاية حكومية
مباشرة ،إضافة الى وضع استراتيجيات مستقبلية.
في لبنان ،للمرة األولى يسجل أداء الفت لوزارة الصحة
م ــع ب ـعــض امل ــاح ـظ ــات ،فـيـمــا ت ـقــف ال ــدول ــة بمجملها
عاجزة ،إال عن تحميل الشعب مسؤولية انتشار املرض
أو وقفه ،علمًا بأن املواطنني ،رغم االستثناءات ،يلتزمون
بالحد األدنى من واجباتهم حتى اآلن .فيما الدولة غير
قـ ــادرة عـلــى إج ـبــار املستشفيات الـخــاصــة عـلــى فتح
أبوابها لجميع املرضى ،والضغط على املصارف لتلبية
املــودعــن ،أو دفــع أمــوال الشركات املستوردة للمعدات

الطبية ،في ظل أزمــة َ
مرضية قاتلة .وهــي عاجزة عن
وضع تصور ملحاكاة مآسي آالف العاطلني عن العمل،
وتــأمــن ضــروريــاتـهــم الـيــومـيــة ،فــي ظــل حـجــر منزلي
وتوقف األعمال .إال إذا كانت خطة توزيع اإلعانات على
عشوائيتها ،ستكون البديل ،فيما لم يتم بعد تقدير
فترة اإلقفال والعزل وإلى أي أسبوع ستتمدد.
بعد ستة أشهر من التدهور ونحو شهرين من عمر
ال ـح ـكــومــة ،وال ــوع ــد ب ــوض ــع ب ــرن ــام ــج اق ـت ـص ــادي كــان
يفترض أن يبصر النور ،زادت حدة املسائل االجتماعية
واملعيشية ،الـتــي ستفرض إيقاعها على أي برنامج
اق ـت ـصــادي ج ــدي ــد .ل ـكــن ،كـيــف يـمـكــن ل ـهــذه الـحـكــومــة
أن تضع تـصــورًا للسيناريو األس ــوأ بعد أن ينكشف
االنهيار الحقيقي جراء كورونا ،وهي لم تستوعب بعد
حجم الخسائر منذ ستة أشهر ،ولم تتمكن من تحقيق
خطوة إصالحية واح ــدة؟ في املقابل ،يجري الحديث
في وزارات وإدارات عامة ومصرف لبنان عن إجراءات
ّ
وقرارات سيئة تتخذ ،ال ّ
املتردي،
تمت بصلة الى الواقع
وكأن ال كورونا وال أزمة اقتصادية حادة .فيما املطلوب
من الحكومة هو أبعد من إمــرار تعيينات بالسر على
شــاك ـلــة ال ـص ـف ـقــات الـسـيــاسـيــة امل ـع ـت ــادة :وض ــع خطة
إنقاذية اقتصادية تالئم متغيرات ما بعد مرحلة انهيار
الـلـيــرة ،وتــوقــف ال ــدورة االقـتـصــاديــة محليًا وخارجيًا
بفعل الوباء .لكن املشكلة تكمن في غياب الطاقم الفعلي
القادر على التفكير العقالني ،بعيدًا عن املحسوبيات،
في ظل وجود وزراء وإداريني يتصرفون كمستشارين
وخبراء في خدمة أطراف سياسيني ومصارف ،وهؤالء
سـبــق أن أنـتـجــوا سـيــاســة مــالـيــة واقـتـصــاديــة أوصـلــت
لبنان الى  17تشرين األول .ما يقوله السكان في لبنان
الذين يريدون العمل بأي ثمن ،ولو تحت وطأة الكورونا،
هو كــام «علمي» يتردد في العالم كله على مستوى
الحكومات التي تريد تفادي الــركــود االقتصادي ،في
ظل التدابير التي تتخذها لعزل مواطنيها .لكن األزمة
فــي هــذه ال ــدول الصناعية الكبرى حديثة العهد ،فيما
يعيش لبنان شهورًا من األزمة املصرفية واالقتصادية،
التي قد تؤجج في مرحلة ما عمق الغنب الــذي يساهم
فيه شعور العزلة وتفشي املرض واقتراب العائالت من
الـجــوع وانهيار مؤسسات وصــرف عـمــال .والحكومة
في هذا الوقت تتحايل على اللبنانيني ،بتطمينات تتعلق
بمواجهة كورونا .لكنها ضمنًا ،وفي ظل تعطيل الحياة
اليومية تسعى الــى تخفيف الضغط املتعلق بــأمــوال
املودعني في املصارف وارتفاع سعر الــدوالر واملطالب
املعيشية والحياتية ،لكسب الوقت ال أكثر وال أقل ،قبل
أن تـبـصــر خطتها االق ـت ـصــاديــة ال ـن ــور ،فـتـضــاف الــى
سلسلة مــن الخطط املــوضــوعــة فــي أدراج الحكومات
املتعاقبة.

اليونيفيل مستثناة من «الحجر الجوي» :هل كذبت بشأن إجراءات كورونا؟
أثــار إعــان اليونيفيل عــن أول إصابة
ب ــن ج ـن ــوده ــا ب ـ ــ«كـ ــورونـ ــا» ،أول مــن
أمـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف مـ ـ ــن ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع عـ ــدد
املـصــابــن بــن جـنــودهــا الـعــامـلــن في
جـنــوب لـبـنــان وي ـع ـ ّـدون نـحــو  11ألـفــا.
اإلجـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
الناقورة مـشــددة .لكن خطة الحكومة
للتعبئة الصحية العامة التي تضمنت
اإلبالغ عن إقفال مطار بيروت الدولي
بني  18و 29آذار« ،استثنت من الحجر
ال ـج ــوي قـ ــوات الـيــونـيـفـيــل والـبـعـثــات
الدبلوماسية واملنظمات الدولية (.»)...
من دون ذكر جنسية الجندي املصاب

أو الـ ــدولـ ــة ال ـت ــي أص ـي ــب ف ـي ـهــا خ ــال
إج ــازة سياحية لــه ،قــال بـيــان القيادة
إن ـ ــه «ق ـ ــد ع ـ ــزل فـ ــي ال ـح ـج ــر ال ـص ـحــي
بشكل كامل في مستشفى اليونيفيل
فــي ال ـنــاقــورة ،وه ــو ال يـعــانــي مــن أي
عـ ـ ــوارض وب ـص ـحــة جـ ـي ــدة» .وأوضـ ــح
الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل أن ــدري ــا
تيننتي أن الجندي فــور وصــولــه إلى
م ــرك ــز خ ــدمـ ـت ــه «خـ ـض ــع ل ـ ــإج ـ ــراءات
الـصـحـيــة املـتـبـعــة مـنــذ كــانــون الـثــانــي
املـ ــاضـ ــي ب ـم ــا ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع املـ ـب ــادئ
التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية».
وب ـعــد اك ـت ـشــاف إصــاب ـتــه بــالـفـيــروس،

تــم عــزل أربـعــة مــن زمــائــه اصطحبوه
ّ
م ــن امل ـط ــار واح ـت ــك ــوا ب ــه بـعــد عــودتــه.
وج ــاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية،
لكنهم سيظلون فــي الحجر الصحي.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب تـ ـيـ ـنـ ـنـ ـت ــي« ،ب ــاسـ ـتـ ـط ــاع ــة
مـسـتـشـفــى ال ـيــون ـي ـف ـيــل ف ــي ال ـن ــاق ــورة
الـ ـعـ ـن ــاي ــة ب ــامل ــرض ــى غـ ـي ــر امل ـص ــاب ــن
ب ـ ـعـ ــوارض أو يـ ـع ــان ــون م ــن ع ـ ــوارض
خفيفة».
عــاد الـجـنــدي إلــى لبنان فــي الخامس
عـشــر مــن الـشـهــر ال ـجــاري ،أي فــي يــوم
إطالق الحكومة خطة التعبئة الصحية
العامة التي تضمنت اإلبالغ عن إقفال

امل ـط ــار ،بــاسـتـثـنــاء قـ ــوات الـيــونـيـفـيــل.
وأوضح تيننتي أن املعني باالستثناء
مــن الـحـجــر عمليات تـبــديــل الــوحــدات
ّ
(ي ـصــل أك ـثــر م ــن  200ج ـنــدي لـيـحــلــوا
م ـحــل مــواطـنـيـهــم ل ـف ـتــرة تـ ـت ــراوح بني
 6أشـهــر وس ـنــة) .وغــالـبــا مــا تستخدم
الـ ــدول ال ـتــي تـنـتـمــي إلـيـهــا ال ــوح ــدات،
طـ ــائـ ــرات خ ــاص ــة ل ـن ـقــل ج ـن ــوده ــا مــن
لبنان وإليه .فهل ستستخدم الناقورة
الحق الــذي منحته لها الحكومة؟ «ال
يوجد أي عمليات تبديل قوات في هذا
ال ــوق ــت .كــل عـمـلـيــات الـتـبــديــل أجــريــت
مسبقًا» ،قال.

وضعت اليونيفيل قواتها في الحجر
الـجـمــاعــي .لـكـنـهــا حـتــى تــاريــخ إقـفــال
املـطــار ،طلبت عــودة جميع عناصرها
املدنيني والعسكريني الذين كانوا في
إجــازة خارج البالد في غضون الفترة
املمتدة مــن  15آذار إلــى  18منه« .كــان
قــرار الحكومة وليس قــرار اليونيفيل
وشمل عودة أفراد وليس مجموعات».
هل عاد الجميع؟ «ال يزال لدينا العديد
مـ ــن جـ ـن ــود حـ ـف ــظ ال ـ ـسـ ــام الـ ــذيـ ــن لــم
يعودوا إلى لبنان ولن يعودوا حاليًا».
ك ــام تـيـنـنـتــي يـتـنــاقــض م ــع م ــا سبق
أن أب ـل ـغ ـتــه مـ ـص ــادر الـ ـق ــوات الــدول ـيــة

«اليونيفيل» تؤكد
أن الجنود الفرنسيين
وصلوا في أيلول ،قبل
أن يثبت وصول
بعضهم يوم  27شباط

لـ«األخبار» عن أنها قررت ،بعد الثامن
من آذار ،منع جنودها املوجودين خارج
لبنان مــن ال ـعــودة إلـيــه .وه ــذا اإلج ــراء
قيل إنــه اتخذ حينذاك ،بعد االشتباه
في إصابة جندية من الكتيبة املاليزية
بكورونا (لم تثبت إصابتها)ُ .يضاف
إلــى مــا تـقـ ّـدم تأكيد امل ـصــادر أن أفــراد
الوحدتني الفرنسية واإليطالية الذين
يخدمون فــي الجنوب حاليًا ،وصلوا
في أيلول املاضي ،وأن جنود الوحدة
اإلسبانية وصلوا في تشرين الثاني،
أي قبل بدء انتشار كورونا .لكن الحقًا،
كـشــف بـيــان رسـمــي لليونيفيل صــدر

يــوم  15آذار بـشــأن وف ــاة أحــد الجنود
الفرنسيني بحادث سير ،أنه وصل إلى
لبنان يوم  27شباط.
فهل كذبت القوات الدولية بشأن تاريخ
وص ـّ ــول جـ ـن ــود إل ـ ــى ل ـب ـن ــان مـ ــن دول
ُ
تصنف مــوبــوءة ،كإيطاليا وإسبانيا
وفرنسا؟ وملــاذا لــم تتشدد اليونيفيل
كليًا بمنع الـسـفــر مــن تـلــك ال ــدول إلــى
لبنان؟
برغم تسجيل اإلصــابــة األول ــى ،وعــدم
منع وصول جنود من دول ذات مخاطر
ّ
تصر اليونيفيل على أن الوضع
عالية،
ال ـص ـحــي م ـض ـب ــوط« .ب ــدأن ــا بتطبيق

جـمـيــع ال ـتــداب ـيــر االح ـت ــرازي ــة الــازمــة
بما يتماشى مــع املـبــادئ التوجيهية
ملنظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة وتوجيهات
السلطات اللبنانية منذ كانون الثاني.
وفي شباط تم نصح أفــراد اليونيفيل
ب ـع ــدم ال ـس ـفــر إلـ ــى امل ـن ــاط ــق أو الـ ــدول
املتضررة».
إذًا اليونيفيل ،تلك املهمة العسكرية،
«نـ ـصـ ـح ــت» أف ـ ــراده ـ ــا (م ـع ـظ ـم ـهــم مــن
الـعـسـكــريــن) ب ـعــدم الـسـفــر ال ــى ال ــدول
املـ ـتـ ـض ــررة ولـ ــم تـمـنـعـهــم م ــن ال ـس ـفــر.
ُ
«وإذا كـ ــانـ ــوا ب ــال ـف ـع ــل ه ـ ـنـ ــاك ،ط ـل ــب
مـنـهــم ،قـبــل ال ـعــودة إل ــى مــركــز العمل،

ال ـح ـصــول ع ـلــى إفـ ـ ــادات ع ــن وضـعـهــم
الصحي من الجهات الطبية املعتمدة.
وب ـم ـج ــرد ع ــودت ـه ــم إلـ ــى ال ـ ـبـ ــاد ،يـتــم
وضعهم في الحجر الصحي للحد من
مـخــاطــر ال ـف ـيــروس ال ــذي يــؤثــر علينا
وع ـل ــى الـ ـسـ ـك ــان» ،قـ ــال تـيـنـنـتــي .م ــاذا
عــن تـحــركــات الـجـنــود الـخــاصــة منها
التبضع من املتاجر؟ «اليونيفيل تقوم
ب ــدوري ــات ـه ــا ع ـلــى ط ــول ال ـخ ــط األزرق
وال تـحـتــك بــال ـس ـكــان .وع ــن تـحــركــات
ال ـج ـن ــود ،فــإن ـهــم ي ـع ـت ـمــدون ال ـقــوانــن
الالزمة تبعًا للتطورات وملا يعلن».
(األخبار)

