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مجتمع

مجتمع

ّ
ّ ٌ
فالبني) في لون أجزاء كبيرة
الداكن
األصفر
إلى
األخضر
(من
ل
بيئة منذمطلع تسعينيات القرن الماضي ،بدأ يظهر تبد
ُ
من غابات أرز تنورين وحدث الجبة وكفور َ
الع ْربي في جبال لبنان الشمالية .يومها اكتشفت حشرة «سيفالسيا
تنورين» التي ّ
هددت بإزالة غابة أرز تنورين من الوجود .بعد أكثر عقدين ،عاد اليباس ّ
ليدب من جديد في الغابة
ُ
التي أعلنت محمية عام 1999

11

تقرير

اليوم العالمي للهيموفيليا
ّ

ً
سجل وطني ...واالندماج أوال

ّ
اليباس يهدد غابة أرز تنورين

لكي ال يبقى اليوم
العالمي لمرض الهيموفيليا
ّ
مجرد فولكلور سنوي،
أطلقت وزارة الصحة
أمس ّ
«السجل الوطني
للهيموفيليا» بهدف
التوعية بطرق الوقاية
و«تعميم فكرة اندماج
المرضى في محيطهم»
مروى بلوط
عـ ــاج ال ـه ـي ـمــوف ـي ـل ـيــا ب ـ ــال ـ ـ ّـدواء وح ــده
ّ
نوعية
لـيــس كــافـيــا .املـطـلــوب تحسني
الـ ـحـ ـي ــاة مـ ــن خ ـ ــال ت ـم ـكــن امل ـصــابــن
مختلف
بهذا املــرض من االنــدمــاج في
ّ
امل ـ ـج ـ ـ ّـاالت« .االنـ ـ ــدمـ ـ ــاج ب ـ ــدأ ي ـت ـحــقــق،
ول ـ ـكـ ــنـ ــه لـ ـي ــس مـ ـع ـ ّـمـ ـم ــا حـ ـت ــى اآلن»،
ّ
بـحـســب م ــا أك ـ ــدت رئ ـي ـســة «الـجـمـعـيــة
ّ
الــل ـب ـنــان ـيــة لـلـهـيـمــوفـيـلـيــا» صــوالنــج
صقر لــ«األخـبــار» ،على هامش إطالق
وزارة الصحة ،أمسّ ،
«السجل الوطني
ل ـل ـه ـي ـمــوف ـي ـل ـيــا» فـ ــي م ـن ــاس ـب ــة ال ـي ــوم
العاملي لهذا املرض.
ّ
والهيموفيليا اضطراب في ّ
الدم ،يؤخر
ّ
تخثر ّ
ّ
الدمّ ،
مما
عملية
أو يوقف أحيانًا
ّ
يعرض املصابني به لإلصابة بنزيف
ّ
ح ـ ــاد ّ ن ـت ـي ـجــة ن ـق ــص ف ــي أحـ ــد ع ــوام ــل
ّ
التخثر.

ّ
وزي ــر الـصـحــة غ ـســان حــاصـبــانــي أكــد
ل ــ«األخ ـب ــار» أن إط ــاق الـسـجــل يدخل
ف ــي إطـ ــار تـفـعـيــل ال ـس ـجــات الــوطـنـيــة
ألمـ ـ ــراض ال ـ ــدم ال ــوراثـ ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا الــى
ّ
أن «ال ـ ـ ـ ــوزارة وض ـع ــت أطـ ـ ـرًا أســاس ـيــة
ّ ّ
وشــروطــا لـتــأمــن ال ـعــاج لـلــتـمــكــن من
دعـ ــم امل ــرض ــى قـ ــدر اإلمـ ـ ـك ـ ــان» .وشـ ـ ّـدد
ّ
أهمية التوعية بكيفية التعامل
على
ّ
م ــع املـ ــرض ،م ــن خ ــال ال ـح ـمــات الـتــي
ّ
إلى تغيير ثقافة
تعرف به،
و«الحاجة ّ
ّ
امل ـج ـت ـم ــع وذهـ ـن ــي ــة كـ ــافـ ــة ال ـق ـط ــاع ــات
لـتــأمــن امل ـس ــاواة وتـكــافــؤ ال ـفــرص بني
امل ــري ــض وأي م ــواط ــن آخ ـ ــر» .وتغيير
ّ
ً
ال ــذه ـن ـ ّـيــة ي ـت ـطــلــب ت ــواص ــا أك ـب ــر بني
َ
ّ
الجمعيات ووزارت ــي التربية والعمل،
وهـ ــذه األخ ـي ــرة «لــدي ـهــا ال ـ ــدور األك ـبـ ّـر
فــي تطبيق الـقــوانــن الـتــى تــرعــى حق
مــرضــى الهيموفيليا بالعمل» ،يؤكد
حاصباني.
ال شــيء ّ
يعوق ّاملصاب بالهيموفيليا
ّ ّ
عن العمل أو تلقي التعليم .إل أن هذه
امل ـع ـل ــوم ــة س ـق ـطــت م ــن أن ـظ ـم ــة بـعــض
ّ
املدارس التي ترفض استقبال األطفال
ّ
امل ـصــابــن ج ـ ــراء ال ـج ـ ّهــل ب ـه ــذا امل ــرض
املدرسة
غير املعدي .إذ «يتوقع مدير
ّ
ّ
أن الطفل املصاب قد ينزف في الصف
أو امللعب ،وهذا أمر غير صحيح ،فما
ّ
داخلي فقط» تقول
يحصل هو نزيف
ّ
ّ
ّ
ص ـق ــر ،م ــؤك ــدة أن الـجـمـعــيــة تـتـعــاون
ّ
ـات
م ــع األهـ ـ ــل و ّت ـح ــص ـن ـه ــم بــامل ـع ـلــومـ ّ
الكافية ليتمكنوا مــن الـ ّـدفــاع عــن حق
ّ
أوالده ــم فــي التعلم .كما ش ـ ّـددت على
ضـ ـ ــرورة تـجـهـيــز امل ـ ـ ــدارس السـتـقـبــال
أصحاب هذه الحاالت« ،فعدد الطوابق

ً
التي يصعدها الطفل ا ّملـصــاب حامال
ّ
يتسبب
حقيبته ليصل إلــى ّ صــفــه قــد
لــه ب ـنــزيــف .ل ــذا ُي ـفــضــل أن ي ـكــون عــدد
ً
الـ ـط ــواب ــق ال ـت ــي ي ـص ـعــدهــا ق ـل ـي ــا ،أو
أن ت ـك ــون امل ــدرس ــة م ـج ـ ّـه ــزة بمصعد
ّ
كهربائي».
كـلـفــة ال ـع ــاج الـبــاهـظــة مـشـكـلــة أخ ــرى
تــواجــه املـصــابــن وهــي اكـبــر مــن قــدرة
ّ
ك ـث ـي ــري ــن ع ـل ــى ت ـح ـ ّـم ـل ـه ــا .اذ أن ثـمــن
الـ ـحـ ـنـ ـج ــور ال ـ ــواح ـ ــد يـ ـص ــل إلـ ـ ــى 400
دوالر ،وبـ ـع ــض امل ــرض ــى ي ـح ـتــاجــون

ّ
ّ
حوالي  227مصابًا ُيكلف تأمني الدواء
امل ـ ّـج ــان ــي ل ـهــم ح ــوال ــي أربـ ـع ــة مــايــن
دوالر مـ ــن دون ك ـل ـف ــة االسـ ـتـ ـشـ ـف ــاء».
يتلقى  430مصابًا الـعــاج على
فيما
نـفـقــة ال ـ ّـض ـم ــان االج ـت ـمــاعــيُ .
وي ـعــالــج
املصابون من النازحني السوريني على
ّ ّ
الجمعية التي تحصل على هبات
نفقة
ّ
للهيموفيليا».
ـي
ـ
مل
ـا
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـاد
ـ
ح
ـ
«االت
مــن
ّ
ّ
ّ
والجدير بالذكر أن العالج غير متوفر
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وإن ـ ـمـ ــا فـ ــي م ــرك ــز
ّ
الجمعية فـقــط ،وي ـضــاف إلـيــه الـعــاج
ّ ّ
الــوقــائــي ال ــذي ي ــوازن مستوى عوامل
الـتـخـثــر ف ــي الـ ــدم ،وي ـتــرافــق م ــع عــاج
ّ
فيزيائي.

بعض المدارس
ترفض استقبال
األطفال المصابين
ّ
جراء الجهل بالمرض

ّ
«الـجـمـعـيــة الــلـبـنــانـيــة للهيموفيليا»
ضــا بمسيرة
أح ـيــت ال ـي ــوم ال ـعــاملــي أي ـ ّ
حملت شعار «أنــا ناجح ألنــك حــدي»،
انـطـلـقــت م ـس ــاء أم ــس م ــن أمـ ــام ّمبنى
ّ
ّ
بلدية بـيــروت بــاتـجــاه ساحة النجمة
ّ
في وسط بيروت ،وتخللتها شهادات
ّ
حية إلثنني من أهالي املصابني .تقول
صقر إن الخيار وقع على هذا الشعار
ّ
«م ـ ـ ــن م ـن ـط ـل ــق تـ ـخ ــط ــي الـ ـصـ ـع ــوب ــات
ّ
والـ ـتـ ـح ـ ّـدي ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــواجـ ــه امل ــرض ــى
وحاجة هــؤالء إلــى محيط داعــم لهم»،
ّ
يـ ـتـ ـم ــث ــل ب ــامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وامل ـ ـ ـ ـ ــدارس
األهـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء .ول ـت ـح ـق ـيــق ذل ــك،
ّ
الجمعية إلى تدريب ّ
ممرضني
عمدت
ّ
ومـ ـ ـم ـ ـ ّـرض ـ ــات ف ـ ــي ّاملـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـص ـح ــي ــة
ّ
االجتماعية
التابعة ل ــوزارة الــشــؤون
ّ
ل ـيّ ـت ـم ــك ـن ــوا مـ ــن ت ــوج ـي ــه املـ ــريـ ــض فــي
ّ
الشكل الصحيح.

ّ
«أنا ناجح ألنك حدي»

ّ
بــن حقنتني وثــاث أسبوعيًا .تتولى
ع ـم ـل ـ ّـي ــة ت ــأم ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ّـدواء أرب ـ ـ ــع ج ـهــات
ّ
تعاونية
ضامنة هــي :وزارة الصحة،
ّ
ـوظ ـفــي ال ـ ّـدول ــة ،ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
مـ ّ
لـ ـل ــضـ ـم ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وتـ ـع ــاونـ ـي ــة
ّ
ُ
ال ـج ـيــش الــل ـب ـنــانــي .تـ ـق ـ ّـدر ص ـقــر عــدد
املـصــابــن بالهيموفيليا فــي لـبـنــان بـ
 1000مريض ،وتفيد إحصاءات وزارة
ُ ّ
ّ ّ
العامة أن «الوزارة تغطي عالج
الصحة

حقوق

ّ
«هيومن رايتس ووتش» نوهت باألمن العام

«إقامات مؤقتة» للقاصرين السوريين
المهرجانات السياحية في الغابة تنتهك قواعد حماية المحميات الطبيعية

كميل داغر
لم يبادر اي من املسؤولني اللبنانيني،
م ـط ـلــع ت ـس ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي،
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ظ ــاه ــرة ب ــداي ــة ي ـبــاس
غــابــة ارز ت ـنــوريــن .تـسـتــوي فــي ذلــك
السلطات املحلية البلدية وال ــوزارات
الحكومية وابــن البلدة ونائبها منذ
ع ـش ــرات األع ـ ـ ــوام ،وال ــوزي ــر أك ـثــر من
مرة ،بطرس حرب!
إزاء التقاعس عــن االضـطــاع بمهمة
بـهــذه الحساسية ،ومــا كــان سيرتبه
ال ـي ـب ــاس م ــن كـ ـ ــوارث ف ــي ب ـلــد لـطــاملــا
ت ـغ ـنــى ب ــاخـ ـض ــراره ،ج ـ ــاءت ال ـن ـجــدة
م ــن ح ـف ـنــة ص ـغ ـي ــرة م ــن امل ـت ـطــوعــن
الذين جعلوا إنقاذ الغابة ،على مدى
سنوات ،شغلهم الشاغل.

«أصدقاء أرز تنورين»
ان ـتــدب ال ــراح ــان نــديــم ح ــرب ومـنــذر
داغ ــر نفسيهما لـهــذه املـهـمــة ،فعمدا
إل ــى تــأسـيــس جـمـعـيــة «أص ــدق ــاء أرز
ّ
تـ ـ ـن ـ ــوري ـ ــن» ،ون ــظـ ـم ــا عـ ـب ــره ــا حـمـلــة
واسعة ملحاصرة الخطر الداهم الذي
لــم يـكــن ي ـهــدد بــالـقـضــاء عـلــى إحــدى
أكبر غابات األرز اللبنانية وأقدمها
فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل وب ـ ـ ــإزال ـ ـ ــة م ـع ـظ ــم ت ـلــك
الغابات ،إن لم يكن كلها ،من الوجود.
وبـعــد ات ـصــاالت مكثفة باملؤسسات
األوروب ـي ــة األكـثــر خـبــرة فــي التعامل

م ــع امل ـش ـكــات امل ـشــاب ـهــة ،قـصــد داغ ــر
فرنسا للقاء أحد أكثر املتمرسني في
هذا امليدان ،غي دومولني ،وكان آنذاك
م ــدي ــر األبـ ـح ــاث ف ــي امل ـع ـهــد الــوطـنــي
(الـفــرنـســي) للبحث ال ــزراع ــي ،INRA
ومحرك املجموعة الدولية للبحث في
الزراعة املتوسطية (.)GRAM

الحشرة المنشار
زار دوم ــول ــن ل ـب ـنــان م ــرت ــن لـتـقــديــر
امل ـ ـ ـخـ ـ ــاطـ ـ ــر .مـ ـسـ ـتـ ـعـ ـيـ ـن ــا ب ــاملـ ـع ــايـ ـن ــة
الـ ـحـ ـسـ ـي ــة عـ ـل ــى األرض ،وب ـج ـه ــود
«اص ــدق ــاء أرز ت ـنــوريــن» ومهندسني
ف ــي وزارة ال ــزراع ــة ف ــي جـمــع نـمــاذج
من «اليسروعات» امللتقطة من أرض
ال ـغ ــاب ــة وامل ــراق ـب ــة امل ــدي ــدة لـتـحــولـهــا
إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـشـ ـ ــرات طـ ـ ــائـ ـ ــرة وت ـع ــري ـت ـه ــا
لــأشـجــار ،تــوصــل الخبير الفرنسي
إلــى تشخيصات ومالحظات دقيقة،
نـسـبـيــا ،ح ــول وج ــود مــا ب ــات يـعــرف
ب ـ ـح ـ ـشـ ــرة «سـ ـيـ ـف ــالـ ـسـ ـي ــا ت ـ ـنـ ــوريـ ــن»
)Cephalcia
(Tannourinensis
املنشارية التي تفتك بأشجار الغابة.
ومـ ـ ــن ضـ ـم ــن املـ ــاح ـ ـظـ ــات امل ــرت ـب ـط ــة
بالفترة التي تابع فيها األمــر ،نهاية
تـسـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي (ن ـشــدد
على التواريخ ،ألن التغيرات املناخية
الــاح ـقــة ال ب ــد ان ت ـك ــون ق ــد أحــدثــت
ت ـبــدالت فــي امل ـش ـهــد) ،أن «الـحـشــرات
ال ـب ــال ـغ ــة بـ ـ ــدأت ت ـط ـيــر ف ــي الـطـبـيـعــة

بكميات ،منذ أول ايـ ــار( ،)1998وكان
الطيران ال يزال يتواصل في  18أيار»،
ّ
وه ــي «تـتــوقــف مــا ان ي ـحــل ال ـظــام».
وأش ــار إل ــى ان ال ـت ــزاوج يـتــم سريعًا،
ـام ب ــراع ــم
و«ت ـ ـ ـ ـ ــزور اإلنـ ـ ـ ـ ــاث ب ــانـ ـتـ ـظ ـ ٍ
األغـ ـ ـص ـ ــان ال ـص ـغ ـي ــرة (ال ـ ـعـ ــراجـ ــن)،
وت ـ ــرت ـ ــاح بـ ــن اإلب ـ ـ ـ ــر .وخـ ـ ـ ــال تـفـتــح
الـبــراعــم ،تكون البيوض على الوجه
األسـ ـف ــل لـ ـ ـ ــأوراق .وع ـن ــد الـتـفـقـيــس،
تـنـســج ال ـيــرقــانــات الـفـتـيــة غــافــا من
خيوط حريرية ،وتبدأ االوراق الطرية
التي ترعاها الحشرات باالصفرار».
ول ـفــت ال ــى أن ال ـيــرقــانــات «ت ـب ـلــغ في
نهاية حــزيــران وتسقط على األرض
ُ
وت ـ ـ ــدف ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـمـ ــق  10سـ ـ ـ ــم ،فــي
ت ـجــوي ـفــات شـبـيـهــة بــالـبـيــض يــدخــل
فيها قسم منها فــي حالة توقف عن
النمو ،وقــد يبقى تحت االرض سنة
إضــافـيــة ،ورب ـمــا ث ــاث س ـن ــوات ...أمــا
الـحـشــرات الـبــالـغــة (االخـ ــرى) فيمكن
أن تظهر في الربيع التالي» .وأوضح
تـقــريــر دومــولــن أن ــه «ل ــدى التشريح
ت ـبــن ان امل ـب ـي ـضــات تـنـقـســم إل ــى 22
مبيضًا صغيرًا تتكون فــي كــل منها
ب ـي ـض ـت ــان .وه ـ ـ ــذا ي ـش ـي ــر إل ـ ــى طــاقــة
خ ـصــوبــة ت ـصــل إل ــى  50بـيـضــة لكل
ان ـثــى» ،مــع مــا يعنيه ذلــك مــن سرعة
قياسية في التكاثر ،وقدرة فائقة على
اإلي ـ ــذاء يـمـكــن أن تـصــل إل ــى الـقـضــاء
الحاسم على الغابة ،ال سيما إذا أدى

اليباس املتنامي لألشجار إلى ظهور
حشرات قاتلة إضافية ،خصوصًا ما
ُت ّ
سمى «آكــات الخشب» .إضافة إلى
إم ـك ــان ان ـت ـقــال ال ـح ـشــرة إل ــى غــابــات
أخــرى ،ليس في لبنان فقط ،في حال
لم تتم املعالجة في الوقت املناسب.
أوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى دومـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــره
ب ــاس ـت ـخ ــدام م ــروح ـي ــة لـ ــرش ال ـغــابــة
باملبيد الـحـشــري ديميلني ،Dimilin
املتضمن مــادة الديفلوبنزورون ،في
أوائ ـ ــل ال ــرب ـي ــع ،وع ـل ــى م ــدى س ـنــوات

حشرة «سيفالسيا تنورين»
تملك سرعة قياسية في التكاثر
وقدرة فائقة على اإليذاء قد
تصل إلى القضاء على الغابة
عــدة ،لــوجــود يــرقــانــات قــد تنمو بعد
أكثر من سنة .وهو ما حصل بالفعل.
فـ ـف ــي سـ ـن ــة ال ـ ـعـ ــاج األولـ ـ ـ ـ ــى،1999 ،
استقدمت مروحية ملباشرة الرش من
فرنسا .وتمت االستعانة في السنوات
التالية ( 2002 ،2001 ،2000و)2004
ب ـمــروح ـيــات الـجـيــش الـلـبـنــانــي ،إلــى
حــن تـنــاقــص وج ــود الـيــرقــانــات ،في
املتر املربع من أرض الغابة ،من 690
في  1999إلى  70في  .2004وتم بذلك
اعتبار أن الخطر لم يعد قائمًا ،وتاليًا

ل ــم تـعــد ه ـنــاك حــاجــة ملـتــابـعــة ال ــرش
إل ــى حــن ح ـصــول ت ـبــدالت تستدعي
التحرك من جديد.

الواقع الراهن
ويـ ـب ــدو أن ه ـ ــذه الـ ـتـ ـب ــدالت حـصـلــت
ب ــال ـف ـع ــل مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات عـ ـ ـ ــدة ،وه ــي
إل ـ ــى ت ـف ــاق ــم ،رغ ـ ــم أن ـ ــه م ــن امل ـف ـتــرض
أن ال ـغــابــة ل ــم ت ـعــد م ـتــروكــة ل ـغــدرات
الطبيعة واملناخ والتدخالت املسيئة
م ــن ال ـن ــاس ال ـع ــادي ــن ،ب ـعــد إعــانـهــا
محمية طبيعية تحت ضغط جمعية
«أص ــدق ــاء أرز ت ـن ــوري ــن» ع ــام .1999
وه ـ ـنـ ــاك أكـ ـث ــر مـ ــن دلـ ـي ــل عـ ـل ــى ه ــذه
الـتـبــدالت ،منها التغيرات الواضحة
ف ــي أل ـ ــوان ال ـغــابــة وع ـ ــودة االص ـف ــرار
ال ـي ـهــا ودبـ ـي ــب ال ـي ـب ــاس ف ــي ال ـعــديــد
م ــن األش ـ ـجـ ــار .إال أن ال ــدل ـي ــل األبـ ــرز
يتمثل بالكثافة املتفاقمة لحشرات
ال ـس ـي ـفــال ـس ـيــا ال ـط ــائ ــرة ف ــي الـنـصــف
الثاني من الربيع ،وال سيما في أيار،
وه ــي تـشـكــل إنـ ـ ــذارًا كــاف ـيــا ب ـضــرورة
ال ـت ـص ــدي ال ـس ــري ــع ل ـل ــواق ــع ال ـجــديــد.
ليس فقط بوقف االنتهاكات لقواعد
ح ـم ــاي ــة امل ـح ـم ـي ــات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة (ك ـمــا
حـصــل مـ ــرارًا فــي ال ـس ـنــوات االخ ـيــرة،
ومن ضمن ذلك سماح لجنة املحمية
ال ـس ــاب ـق ــة ب ــامل ـه ــرج ــان ــات الـسـيــاحـيــة
في عقر دار الغابة) ،وباملثابرة على
مـنــع قـطــع أغ ـص ــان أش ـجــارهــا إال ما

ي ـك ــون ثــاب ـتــا أن ــه ي ـت ـعــرض لـلـيـبــاس،
وب ــامل ــراق ـب ــة ال ــدائ ـم ــة ل ـت ـجــول ال ـنــاس
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا وط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة تـ ـع ــامـ ـلـ ـه ــم مــع
ً
مسألة النظافة فيها ،فضال عن منع
تفشي املــرامــل فــي املـنــاطــق املـجــاورة
ل ـهــا .ب ــل ك ــذل ــك ،وب ــوج ــه أخـ ــص ،عبر
االنتباه للهجمات املستجدة لحشرة
السيفالسيا وغـيــرهــا مــن الـحـشــرات
القاتلة.
قـ ــد تـ ـك ــون هـ ـ ــذه الـ ـص ــرخ ــة م ـت ــأخ ــرة
نـسـبـيــا ،لـكــن األم ــل فــي أن تـصــل إلــى
املسؤولني املباشرين عن حماية غابة
أرز تنورين (كوزارات البيئة والزراعة
والـسـيــاحــة ،ولـجـنــة املحمية وبلدية
تنورين) ،وإلى أبناء البلدة املهددين
ب ـ ـف ـ ـقـ ــدان واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن أغ ـ ـلـ ــى الـ ـكـ ـن ــوز
اللبنانية.
ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ـ ٌـن ص ـ ـخـ ــرة ،فـ ــي ج ـبــال
ت ـنــوريــن ،ن ـق ــوش بــالــاتـيـنـيــة ،تـعــود
ال ــى أكـثــر مــن  2000ع ــام ،ص ــادرة عن
اإلم ـب ــراط ــور ال ــروم ــان ــي ،أدري ــان ــوس،
تـمـنــع ق ـطــع األش ـ ـجـ ــار .وهـ ــي ت ـشــدد،
م ــن ب ــن ت ـلــك األشـ ـج ــار ،ع ـلــى ال ـلــزاب
وال ـ ـشـ ــوح والـ ـسـ ـن ــدي ــان ،وخ ـصــوصــا
شـجــر األرز .فـعـســى أن تـهـتــم بـلــديــة
تـنــوريــن ،ولجنة املحمية فــي البلدة،
وم ــن ورائ ـه ـم ــا الـ ـ ـ ــوزارات املـخـتـصــة،
بالروح التي تنبعث من تلك النقوش،
فــي الـعــاقــة بــإحــدى أه ــم غــابــات هــذا
الشرق!

ن ـ ـ ّـوه ـ ــت م ـن ـظ ـم ــة «ه ـ ـيـ ــومـ ــن رايـ ـت ــس
ووتــش» بقرار املديرية العامة لألمن
ال ـ ـعـ ــام ال ـل ـب ـن ــان ــي ت ـس ـه ـيــل «ح ـص ــول
الـ ـق ــاص ــري ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـ ـل ــى إق ــام ــة
قــانــونـيــة مــؤقـتــة» ،ورأت فـيــه «خـطــوة
إيجابية طال انتظارها» .وإذ اعتبرت
«أن اإلقامة القانونية لالجئني تساعد
املــراه ـقــن بـيـنـهــم عـلــى الـتـسـجـيــل في
ّ
املـ ـ ــدارس» ،أكـ ــدت أن «ع ـلــى الـسـلـطــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ض ـ ـمـ ــان ح ـ ـصـ ــول ج ـم ـيــع
األطفال على اإلقامة القانونية ،ألنها
العامل الرئيسي في استكمال حقهم
في التعليم».
وكــانــت املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن الـعــام
أصـ ـ ـ ــدرت ت ـع ـم ـي ـمــا ل ـج ـم ـي ــع ال ــرع ــاي ــا
ال ـســوريــن عـلــى األراضـ ــي الـلـبـنــانـيــة،
س ـم ــح لـ ـ ـ «الـ ـق ــاص ــري ــن الـ ــذيـ ــن بـلـغــت
أع ـم ــاره ــم ب ـعــد دخــول ـهــم إل ــى لـبـنــان،
بــن  15و 18عــامــا ،بــالـتـقــدم بطلبات
إقـ ــامـ ــات م ــؤق ـت ــة ب ـم ــوج ــب بـ ـي ــان قـيــد
إف ـ ـ ــرادي ع ـل ـيــه رسـ ــم ش ـم ـســي مـمـهــور
بخاتم السلطة املختصة وال يتجاوز
تاريخ إصداره السنتني ،في حال عدم
حيازتهم بطاقة هوية أو جواز سفر».
ولـ ـفـ ـت ــت «هـ ـي ــوم ــن راي ـ ـتـ ــس ووتـ ـ ــش»
فـ ـ ــي بـ ـي ــانـ ـه ــا أمـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ــى أن الئـ ـح ــة
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام «ت ـس ـت ـث ـن ــي ال ــاج ـئ ــن
الــذيــن بـلـغــوا بــالـفـعــل ســن  19عــامــا»،
وطالبت السلطات اللبنانية «بضمان
استفادة الالجئني الذين دخلوا لبنان
وأعـمــارهــم بــن  15و 18سنة وبلغوا
اآلن أك ـثــر م ــن  18س ـنــة م ــن ال ـقــانــون،
وق ـ ـبـ ــول وثـ ــائـ ــق إض ــافـ ـي ــة كـتـسـجـيــل

امل ـف ــوض ـي ــة ال ـس ــام ـي ــة ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة
ل ـش ــؤون الــاج ـئــن أو دف ــات ــر الـعــائـلــة
في حال عدم امتالك الالجئني لوثائق
ّ
ت ـع ــري ـف ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى» .ورأت امل ـن ــظ ـم ــة
الحقوقية أن «على األمن العام تعديل
ال ــائ ـح ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـق ـب ــول ش ـه ــادات
اخ ــراج الـقـيــد األق ــدم» عـلــى اعـتـبــار أن
«أغلب شهادات إخراج القيد لألطفال
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ــادرة م ـ ـنـ ــذ أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
عامني» .وربطت ذلك بأن األمــن العام

المنظمة الدولية
رأت في القرار «خطوة
ايجابية طال انتظارها»

«ي ـط ـل ــب م ــن األطـ ـف ــال ال ــاج ـئ ــن عـنــد
ّ
التقدم للحصول
بلوغهم سن  15عامًا
ع ـلــى إق ــام ــة خ ــاص ــة ب ـهــم بــاس ـت ـخــدام
بطاقة هوية أو جواز سفر سوريني»،
ً
مشيرة إلــى أن «أط ـفــاال كثيرين فـ ّـروا
إلى لبنان قبل نيلهم تلك الوثائق».
ّ
وشددت «هيومن رايتس ووتش» على
ّ
أن اإلقامة القانونية تشكل «الضمانة
الــرئـيـسـيــة لـتـمـكــن األطـ ـف ــال الــاجـئــن
من مواصلة تعليمهم» ،خصوصًا أنه
وف ـقــا لــوكــالــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة لالجئني
ُ
«س ّجل فقط  3902طفل غير لبناني في
التعليم الثانوي الرسمي ،أي ما يشكل
 5ف ــي امل ـئ ــة ف ـقــط م ــن ح ــوال ــي  80ألــف
الجئ سوري مسجل في الفئة العمرية
مــن  15إل ــى  18ع ــام ــا» .ولـفـتــت إل ــى أن
«أكـ ـث ــر م ــن  200ألـ ــف ط ـف ــل سـ ـ ــوري ال
يزالون خارج املدارس في لبنان خالل
عمر األزم ــة البالغ  7سـنــوات» .وقالت
ملا فقيه ،نائبة املديرة التنفيذية لقسم
ّ
ال ـشــرق األوسـ ــط فــي املـنــظـمــة« :يشكل
ال ـ ـقـ ــرار ال ـج ــدي ــد خـ ـط ــوة ف ــي االتـ ـج ــاه
الصحيح ،ولـكــن يجب عــدم استبعاد
األطفال ممن بلغوا سن  15عامًا وهم
فــي لبنان وفـقــدوا إقامتهم القانونية
مــن ه ــذا ال ـقــرار مل ـجـ ّـرد أنـهــم بـلـغــوا 18
عامًا».
(األخبار)
اإلقامة القانونية
لالطفال عامل رئيسي
في استكمال حقهم
في التعليم
(مروان طحطح)

