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حمليات

«اللبنانية الدولية» تفتتح المدينة الثقافية
«كلنا للوطن» ً
تحية للجي�ش والقوى الأمنية

المدني ...اتفاق على المطالب واختالف على الأهداف!
الحراك
ّ

تحقيق رحاب زيدان
متظاهرون يغلقون ال��ط��رق��ات ،ويهتفون
للثورة والحراك ،وآخرون ينسحبون منه تاركين
ك ّل شيء وراءه��م .وغيرهم كانوا منذ البداية
يح ّذرون مما يحصل في الشارع ويجاهرون
أنهم ضدّه .وفي ظ ّل هذا االنقسام ،واألسباب
الكامنة وراءه ،يعيش المواطن صراعا ً للدفاع
وتوجهاته.
عن قناعاته
ّ
تتن ّوع آراء المواطنين ومواقفهم بحسب
انتماءاتهم وقراءاتهم المشهد وما يحصل في
الشارع اللبناني .فتجد أنّ فئة من المواطنين
تعتبر الحراك الوجهة التي تستطيع من خاللها
أن تحقق مطالبها وتحارب الفساد والمفسدين
داخل الدولة ،والمسؤولين عن األوضاع السيئة
التي ي��رزح تحت نيرها المواطنون في هذه
المرحلة.
الصحافي د .حسان الزين،
من بين هؤالء،
ّ
الذي يعتبر من أوائ��ل المشاركين في الحراك
والداعمين لمطالبه .وفي حديث إلى «البناء»،
يشير إلى أنّ مشاركته كانت في البداية من
أجل ح ّل أزمة النفايات ،بيد أنها تط ّورت مع
تط ّور مطالب الحراك حتى وصلت إلى محاربة
الفساد والمفسدين داخل الدولة .كما أشار إلى
أنّ عالقاته بالمشاركين في هذا الحراك ،لعبت
أيضا ً دورا ً في بقائه داخله.
من ناحية أخ��رى ،تط ّرق الزين إلى أهداف
الحراك ،إذ أكد أنه كان في البداية ر ّد فعل على
أزمة النفايات ،ومن دون هدف واض��ح .إال أنّ
أح��داث  22آب والمواجهات بين المشاركين
والقوى األمنية ،أعطته هدفا ً يتمثل بمحاربة
الفساد .وأكد الزين أيضا ً أنّ هذا الحراك متش ّكل
من مواطنين وشباب لبنانيين يعبّرون عن
آرائهم ويطالبون بحقوقهم .نافيا ً ك ّل اإلشاعات
التي تناولت عددا ً من الناشطين ،والتي تحدّثت
عن ارتباطهم بالخارج وتشغيلهم من قبل
بعض السفارات .مؤكدا ً أنّ الغاية من اإلشاعات،

اإلساءة إلى هذا الحراك الوطني .وأكد أنّ ك ّل من
ال يشارك فيه ،فإنه يتخلّى عن مصلحته في
المرحلة األول��ى ،وإنْ كانت مشاركته تتوقف
عند أيّ إشاعة تطاول ناشطيه ،وإنْ لم تكن
نابعة عن وعي داخلي ،فهي لن تكون مشاركة
فعّ الة.
وجه الزين مجموعة من األسئلة إلى
ختاماًّ ،
المواطنين قال فيها« :هل شعارات الحراك غير
محقة؟ وهل يسعى هذا الحراك إلى تنصيب
مجموعة معينة على رأس���ه؟ ه��ل أنتم ض ّد
الحراك؟ وإذا كانت المشكلة في بعض ّ
منظمي
الحراك ،مثل أسعد ،عماد ،م��روان ،وغيرهم...
فهل ه��ؤالء األشخاص هم وراء قطع الكهرباء
وال��م��اء ،ووراء ال��ه��در داخ���ل ال��دول��ة ،وأزم��ة
النفايات؟ أم الدولة والسلطة الحاكمة؟».
ثمة فئة أخرى من المواطنين ،والتي كانت
ف��ي البداية م��ن المشاركين ف��ي ه��ذا الحراك
والمؤيّدين له بشكل كبير ،إال أنها ما لبثت أن
انسحبت من صفوفه ،وذلك ألسباب مختلفة.
من ه��ؤالء ،الطالبة الجامعية «هيفاء» التي
دفعتها حماستها وقناعتها بضرورة التغيير
والثورة على الفساد إلى النزول إلى الشارع
والمشاركة فيه ،ولكنها بعد فترة صغيرة
انسحبت من صفوفه .فما يجري في الحراك ال
يؤ ّمن اإلصالح المطلوب ،وال يقضي على الفساد
المستشري داخل الدولة ،على ح ّد تعبيرها.
وتضيف« :اإلصالح يكون من خالل القضاء
على الطبقة السياسية وعزلها وإقصائها من
الساحة السياسية ،ه��ذا من ناحية .أم��ا من
ناحية ثانية ،فقد وجدت أنّ بعض الناشطين
والقائمين على الحراك تابعين لسفارات أجنبية
وإقليمية ،ويستعملون الشارع من أجل مصالح
القوى التي تدعمهم .وأيضا ً من أجل مصالحهم
الخاصة وسعيهم إلى استعماله للتربّع على
عرش السلطة الجديدة ،ك ّل ذلك ش ّكل لديّ نوعا ً
من الرفض ،ودفعني إلى اإلحجام عن المشاركة
فيه».

في سياق آخر ،قالت «هيفاء» إنّ هناك بعض
النشاطات ،التي ينظمها شباب الحراك ،تدفعها
إل��ى المشاركة م��ج �دّدا ً وال��ن��زول إل��ى الشارع
ودعمهم ،ألنها تجد في أفكارهم نوعا ً من االبتكار
والحماسة .والدليل األكبر على ذل��ك ،فعالية
«أبو رخوصة» التي هي ـ بحسب رأيها ـ فكرة
مبتكرة وجديدة لم يقم بها أحد ماضياً.
أما فئة رافضي هذا الحراك منذ قيامه حتى
اليوم ،فكانت لها وجهة نظر مختلفة .إذ ح ّذرت
منه ونبّهت إلى مدى ارتباطه بالخارج ،وأنه
بوابة لمشاريع خارجية سوف يكون الداخل
اللبناني مسرحا ً لتنفيذها ،وسوف يُستعمل
ه��ذا ال��ح��راك من أج��ل تهيئة البيئة الداخلية
لتنفيذها.
من أصحاب هذا ال��رأي ،الناشط السياسي
«وائ��ل» ال��ذي اعتبر أنّ وض��وح المصطلحات
ضروريّ في البداية لفهم أيّ تحرك أو ظاهرة.
لذلك ،رأى أنّ محاولة إخفاء هذه االعتصامات
تحت اس��م «ح���راك» مرفوضة ت��م��ام�اً .فهذه
تظاهرات ،والمشاركون فيها أح���زاب ،حتى
لو أطلقوا على أنفسهم اس��م «جمعيات» أو
ّ
«منظمات مجتمع مدني».
وأردف قائالً حول مم ّولي الحراك والبرامج
التي تم ّثل هذه الجهات« :معظم هذه الجمعيات
والمنظمات تم ّول من برامج  mepiو.usaid
ويكفي أن نلج م��وق��ع وك��ال��ة االستخبارات
األميركية ( )CIAاإللكتروني ،لنعرف مدى
ارت��ب��اط ه��ذه البرامج التمويلية بالمصالح
المعادية لبالدنا».
ومن ناحية أخ��رى ،قال «وائ��ل» إنّ السبب
األه ّم الكامن وراء عدم مشاركته في الحراك ،أنّ
تجارب سابقة مع القائمين على هذه التظاهرات
وسيرتهم الذاتية ،تدفعه إلى اتخاذ قرار كهذا.
وأخيراً ،تط ّرق «وائل» إلى الفئة المسموح لها
بالمشاركة في الحراك ،وعن الوجوه التي تم ّثلها
هذه التظاهرات والغاية منها« :يأتي البعض
ويقولون إنّ هذه التظاهرات مفتوحة للجميع،
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ولكن ف��ي النهاية هناك م��ن سيحدّد توقيت
التظاهرة ومَن يشارك ومَن ال يشارك وعناوينها
خارجي
إلخ ...لهذه التظاهرات وجهان ،وجه
ّ
مرتبط بالسفارات ،وآخر داخلي مرتبط بأجهزة
أمنية محلية بدأت أهدافها من الحراك تطفو على
السطح ،إذ تدفع نحو حكم العسكر كح ّل لس ّد
الفراغ في المؤسسات الحكومية».
وأضاف قائالً« :أكثر من ذلك ،يمكننا أن نعدّد
ك ّل جمعية في هذا الحراك ولمصلحة أيّ جهاز
أمني
تنسق ،كما
محلي تعمل ،ومع أيّ ضابط ّ
ّ
ّ
أنه لم َ
يبق حزب إال وأوجد له جماعة في داخله،
إضافة إلى فساد بعض الوجوه الشابة الناشطة
في هذه التظاهرات ومحاولتها الصعود على
ظهر آالم الناس وأوجاعهم ،األم��ر ال��ذي دفع
بالكثيرين إل��ى ال��خ��روج من ه��ذه التحركات
واالنسحاب منها ،ألنها غدت واضحة األهداف
كأداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية بعكس ما
ترفعه من شعارات».
وقال أيضاً« :القيّمون على التظاهرات طالبوا
ببحر في بعلبك! ولم يرفعوا أيّ مطالب مرتبطة
بالحقوق االجتماعية أو السيادة الوطنية ،وهو
ما يكشف نفاقهم واحتيالهم».
ك ّل طرف من األط��راف المذكورة آنفا ً يعتبر
أنه على حق ،وما يقوم به نابع من قناعة ودافع
وطنيّين .ويسعى عبر ك ّل ما يقوم به إلى تأكيد
صوابية رأيه ،ال بل يستعمل ك ّل الوسائل الممكنة
من أجل ذل��ك .وفي النهاية ،يبقى الوطن هو
الجريح الذي ينزف على عتبة االنقسامات التي
ال تجلب له ولشعبه إال الويالت والدمار ،األمر
الذي ال يخدم إال مصالح الخارج والمستفيدين
من تدميره والقضاء عليه.
هنا ،يمكننا طرح مجموعة من األسئلة ،التي
تشكل هاجسا ً لدى ك ّل مواطن داخ��ل الوطن:
ما هي نهاية ه��ذا ال��ح��راك؟ ما صحة عالمات
االستفهام المطروحة حول أفراده؟ كيف يمكن
تأكيدها أو نفيها؟ ما هي نهاية هذا االنقسام؟
وأخيرا ً وليس آخراً ،من الرابح من ورائه؟

افتتحت «الجامعة اللبنانية الدولية» ،للسنة الخامسة
على التوالي« ،المدينة الثقافية» في قصر األونيسكو،
برعاية الوزير السابق عبد الرحيم مراد وحضوره ،وقد
رفعت لهذه السنة شعار «كلّنا للوطن» تقديرا ً للجيش
والقوى األمينة.
حضر حفل االفتتاح الدكتور رفعت بدوي ممثالً الرئيس
الدكتور سليم الحص ،السفير السوري علي عبد الكريم
علي ،النواب السابقون :عدنان طرابلسي ،جهاد الصمد،
نادر سكر ،بشارة مرهج ،وزاهر الخطيب ،العميد الطيار
روفايل عقل ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،العميد
الركن جوزف عبيد ممثالً المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،العميد عادل مشموشي ممثالً مدير عام
قوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،العميد الركن
إدمون غصن ممثالً مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء جورج
قرعة ،ورئيس المحكمة العسكرية العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم وشخصيات.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني وعرض فيلم وثائقي بعنوان
«البقاء للوطن» ،فمسرحية من إع��داد ط�لاب الجامعة
وتأليفهم.
وألقى م��راد كلمة أعلن فيها أنّ «الجامعة اللبنانية
الدولية يش ّرفها أن تقيم مدينتها الثقافية ،هذا المعرض
الخاص بالقوى األمينة ،تقديرا ً من الجماعة للدور الوطني
الذي قامت القوى األمنية وتقوم به وهي مستمرة بأداء
واجبها الريادي الحافل باإلنجازات المميزة ،سواء على
صعيد كشف الشبكات العميلة للعدو الصهيوني وتفكيك
حلقاتها والقبض على أفرادها ،أو على صعيد كشف الخاليا
اإلرهابية ومالحقة عناصرها واإليقاع بأعضائها ،أو على
صعيد أمن المجتمع ككل .إذ تم ّثل القوى األمينة مجتمعة،
مؤسسة كاملة متكاملة ،ينظر إليها المواطن كعين ساهرة،
تحمي وحدة الوطن ،وتحقق االستقرار ،وتجعل الحياة
اليومية طبيعية في كل الشؤون والمرافق ،على رغم
الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ،وعلى رغم االمكانيات
المتواضعة ،والظلم الذي لحق بالمؤسسات األمينة منذ
االستقالل حتى اليوم ،إذ لم تتوفر لها اإلمكانيات المادية
والبشرية الكافية .وال يمكن الفصل ،بين هذا الدور الوطني
الرائد للقوى األمينة ،وبين دور المقاومة ،التي حققت النصر
على العدو الصهيوني ،ووضعت حدا ً لعدوانه ،وجعلت
المواطن اللبناني آمنا ً على حياته ورزقه وأسرته ،فتكامل
دورها مع دور المؤسسة األمينة ،وتحققت بهذا التكامل
ثالثية :الجيش والشعب والمقاومة ،وأصبح لبنان دولة
قادرة على الدفاع عن نفسها ،ولم يعد العدو الصهيوني
صاحب المبادرة ،وال يملك وحده زمام األمور ،ألن المقاومة
له بالمرصاد».

وألقى غصن كلمة قرعة ،فقال« :كلنا للوطن ،شعار
يختصر في طيّاته ك� ّل التضحيات التي بذلها الجيش
اللبناني واألجهزة األمينة األخرى وأبناء الوطن جميعا ً
في سبيل الحفاظ على هذا المجتمع الذي ننتمي إليه ،وفي
سبيل التمسك بوحدة أبنائه ،على رغم تك ّوناتهم الطائفية
المذهبية والفكرية وفي سبيل مكافحة اإلرهاب».
ث ّم ألقى عبيد كلمة ابراهيم وجاء فيها« :تجاوز األمن
في عصرنا الراهن المفهوم الكالسيكي الذي ساد ألزمنة
طويلة ،وأصبح منظومة متكاملة قائمة في ذاتها ،يتداخل
فيها الجانب العسكري األمني مع الجانب االجتماعي
االقتصادي التربوي الصحي ،لتؤلف معا ً شبكة عنكبوتية
متعدّدة االهتمام :ترصد ،تستعلم ،تقترح ،تستبق ،تخطط
وتن ّفذ .لم يعد األمن ينتظر الواقعة لتحدث كي ينصرف إلى
التصدي فالمعالجة ،إنما اتسعت مهمته وتطورت حتى
غدت إلى االستشراف والتوقع أقرب .وهو يحاول أن يبطل
الفعل اجتنابا ً للوصول إلى مرحلة ر ّد الفعل .ومن هنا القول
ببناء شبكة أمان واقية تحبط الجنوح إلى انتهاك القوانين،
وارت��ك��اب الجرائم ،واستخدام العنف ،واالرت��ه��ان آلفة
المخدرات ،واالنخراط في التنظيمات االرهابية .فالتربية
الصحيحة في المنزل والمدرسة ،والتوجيه السوي في
الجامعة ،والعدالة االجتماعية ،والتقديمات الصحية،
واالنماء المتوازن ،وتكافؤ الفرص أمام الجميع ،وحسن
رعاية الدولة ألبنائها ،كلها عوامل أساسية وحاسمة في
بناء مجتمع متماسك ،متصالح مع نفسه ودولته .مجتمع
ي ّتسم بالريادة واالنتاج ،وينمو ويتطور في مناخات من
السلم المدني الذي تحتاج إليه األوطان للنهوض».
وتحدث مشموشي قائالً« :ما أحوجنا في هذه األيام
العصيبة إل��ى لقاءات كهذه بين المؤسسات الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني ألننا في قوى األمن الداخلي
نؤمن ك ّل االيمان أن ال ب ّد من تكامل األدوار بين مختلف
الجهات المعنية لمواجهة كل المخاطر الداخلية والخارجية
التي تواجه لبنان اليوم».
وأخيراً ،ألقى عقل كلمة قهوجي وجاء فيها« :إن أكثر ما
نحتاج إليه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن،
حيث تتقاطع األخطار الخارجية التي يمثلها كل من العدو
الصهيوني واإلرهاب ،مع المصاعب السياسية الداخلية،
العودة إلى األص��ول والجذور ،أي إلى التمسك برسالة
لبنان ،وطن التنوع والحرية واإلبداع ،فال مكان لهذا الوطن
تحت وجه الشمس من دون تلك الرسالة ،التي لطالما
شكلت علّة وجوده ،وسر تألقه بين سائر البلدان».
ختاماً ،قدّم مراد دروعا ً تقديرية لك ٍّل من ممثلي القادة
األمنيين .وب��دوره ،قدم ممثل السفير اليمني علي أحمد
الديلمي درعا ً تقديرية لمراد.

التوعية ال�صحية والقانونية� ..سالح في مواجهة الحرب على �سورية
لورا محمود
رغ��م شراسة الحرب على س��وري��ة ،والتي استهدفت
مناحي الحياة السورية كافة ،ما ت��زال قطاعات الدولة
مص ّرة على التمسك بدعم صحة المواطن السوري ونشر
التوعية وسط الكوادر العاملة في قطاع الصحة .وفي هذا
السياقّ ،
نظمت وزارة الصحة فعالية توعوية حول أهمية
لقاح شلل األطفال ،بالتزامن مع الحملة التي شملت ك ّل
المحافظات السورية ،بما فيها المناطق الساخنة .بحضور
وزير الصحة نزار وهبة يازجي ،وذلك في المركز الثقافي
العربي في كفرسوسة ـ دمشق.
بالوقوف دقيقة صمت إج�لاال ً ألرواح شهداء سورية،
والنشيد العربي السوري ،افتتحت الفعالية التي تض ّمنت
عرض فيديو عن حملة اللقاح لنهاية عام  ،2015وذلك
لمدة عشر دقائق .ث ّم قدّمت فرقة «آنتيكا» فقرة موسيقية
شرقية (ف��ي��روزي��ات قومية) ،فمحاضرة عن االستقالة
والتقاعد وتوعية الكوادر العاملة عن عواقب ترك العمل.
وبعد المحاضرة ،عُ رضت فقرة مسرحية إيمائية لمدة
رب��ع ساعة ،وذل��ك بحضور مدير صحة دمشق الدكتور
محمد هيثم الحسيني ،وعضو قيادة فرع دمشق في حزب
البعث العربي االشتراكي زي��اد نسمة ،ورئيس الهيئة
العامة لمستشفى «المجتهد» الدكتور أديب محمود ،ومدير
مستشفى الهالل األحمر الدكتور ماهر حداد.
وتحدّث الحسيني عن استمرار دروات التعليم الطبي
المستمرة في مديرية الصحة ،وعن الفعاليات التي تقوم
بها المديرية إللقاء الضوء على الشؤون اإلدارية والقانونية.
وأض��اف« :ك��إدارة ،تصادفنا عقبات كثيرة .فمثالً ،عندما
يجبر أحد الموظفين على ترك منطقته أو محافظته نتيجة
األعمال اإلرهابية ،ويأتي ليباشر العمل في مديرية الصحة
أو في أحد المراكز التابعة لمديرية الصحة ،فهناك بعض
االجراءات المتخذة إلعادته وليستأنف عمله».
وع��ن حملة اللقاح األخيرة ق��ال الحسيني إنها كانت
مميزة ،ولفت إلى الجهد الكبير والجبار من قبل الكوادر
الطبية .وق���ال« :سنضاعف ه��ذه الجهود ف��ي المرحلة
المقبلة ،ألننا على أبواب مرحلة جديدة ومهمة بالنسبة إلى
وطننا سورية .وهي مرحلة إعادة اإلعمار والبناء .وستكون
هناك انطالقة جديدة بالنسبة إلى كل القطاعات لنعيد بناء
اإلنسان والوطن».
وفي حديث إلى «البناء» ،قالت رئيسة المهن الصحية
ِّ
ومنظمة الفعالية الدكتورة هزار
في مديرية صحة دمشق
رائ��ف« :ه��ذه الفعاليات في مديرية الصحة هي لتوعية
الطاقم والعاملين ،وبحث قانون العمل األساسي وحقوق
العامل نفسه ،ما له وما عليه .ففعالية اليوم تحدثت عن
حقوق الموظف وعواقب ترك العمل ،خصوصا ً أولئك الذين
يتركون العمل فجأة ،ويسافرون من دون أيّ إنذار مسبق.
وقد كثرت هذه الحاالت في الفترة األخيرة ،نتيجة ظاهرة
اللجوء الكبيرة للسوريين بسبب األزم��ة .لذلك ،نقوم كل
فترة بفعاليات مثل هذه لتوعية الموظف والمواطن أيضاً».
ولفتت رائف إلى أنه بعد انتهاء الفعالية ،سيذهب الحضور
مباشرة إلى مركز التب ّرع بالدم لمصلحة الجيش العربي
السوري.
وأضافت« :من المهم جدا ً إيصال اللقاح ض ّد شلل األطفال

إل��ى كل المناطق السورية .وق��د تم ذل��ك بفضل الطواقم
الطبية ذوي الكفاءة العالية ،والمستعدين للوصول إلى
أطفالنا في كل مكان».
ولفتت رائ��ف إل��ى أن حملة اللقاح ض � ّد شلل األطفال
مع كل ما تم ّر به سورية تع ّد بمثابة إنجاز للطاقم الطبي
ولكل العاملين في مديرية الصحة أو العاملين في القطاع
الصحي عموماً .وقالت« :نحن في حمالت كهذه ،نكون قد
ّ
حمينا أطفالنا من األم��راض واإلصابات التي شاهدناها
خالل سنين األزمة في سورية».
بدورها ،ألقت رئيسة الشؤون القانونية األستاذة ريم
أب��و نظام محاضرة عن االستقالة وعواقب ت��رك العمل.
وقالت« :في السنوات األخيرة ،لوحظت زي��ادة في عدد
العاملين الذين تركوا أعمالهم بصورة غير قانونية ،من
دون األخ��ذ بالحسبان أنهم من الممكن أن ي��ع��ودوا إلى
ال��وط��ن ،وسيواجهون حينذاك دع��اوى قانونية ُتح َّرك
ضدهم .فقانون العاملين األس��اس في الدولة حدّد تسع
حاالت إلنهاء خدمة العامل ،وإحدى هذه الحاالت االستقالة
وما في حكمها .فاالستقالة أن يقدّم العامل طلبا ً ّ
خطيا ً إلى
مديره إلعفائه من الخدمة ،وعلى الجهة العاملة أن تبتّ
بالطلب إما القبول أو الرفض خالل فترة ستين يوما ً من
تاريخ تقديم الطلب .وهناك ضوابط لدى الجهة العامة
حتى يُقبل طلب االستقالة أوالً .ومن هذه الضوابط التي
يجب أن تتحقق ألاّ يؤدّي قبول االستقالة إلى حصول إرباك
في العمل .وأيضا ً إثقال اإلدارة بالخبرات النادرة.
أما بالنسبة إلى الملتزمين بخدمة الدولة ،فال ُتقبل
طلباتهم إال إذا تم اإليفاء بجميع التزاماتهم وفقا ً للقوانين
واألن��ظ��م��ة ال��ن��اف��ذة .وأي��ض �اً ،ال ُتقبَل طلبات االستقالة
للعاملين الذين يتابعون مشاريع معيّنة للدولة ،ألن ذلك

يؤدّي إلى عرقلة األعمال وتأخير إنجازها ،ويلحق األذى
بالجهة العامة».
وأضافت أبو نظام« :لقد سمح القانون بالتراجع عن طلب
االستقالة إنما بشرطين هما :ألاّ تكون فترة األيام الستين قد
ّ
صك قبول االستقالة».
انقضت .وألاّ يكون قد صدر

ون ّفذت وزارة الصحة حملة التلقيح السادسة عشر
ض� ّد شلل األطفال التي ب��دأت منذ ع��ام  ،2013في كافة
المحافظات السورية ،وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة
السورية ومنظم َتي الصحة العالمية واألم��م المتحدة
للطفولة «يونيسف» ،بهدف إيصال اللقاحات إلى ثالثة

ماليين طفل دون الخامسة من العمر .والحملة استم ّرت لمدة
أسبوع وحققت نتائج مرضية من خالل المراكز الصحية .إذ
خصص نحو عشرة آالف عامل صحي و 860سيارة مرافقة
ّ
ضمن  1332فرقة تلقيح ج ّوالة ،تستهدف كافة المناطق
والمحافظات السورية ،إضافة إلى وجود فِرق ّ
غطت مراكز
اإلقامة الموقتة وري��اض األطفال .ف��وزارة الصحة هيّأت
ِسب
الظروف المالئمة إلنجاح الحملة بهدف تحسين ن َ
التغطية بجميع اللقاحات المدرجة والمشمولة في برنامج
التلقيح الوطني ،وتحصين األطفال ض ّد أمراض الطفولة
والمحافظة على صحتهم ض ّد األمراض الخطرة ،وضمان
نم ّوهم بشكل سليم ومعافى .وقد ّ
غطى اللقاح المناطق
السورية بشكل كامل حتى المناطق غير اآلمنة.
س ّجلت بعدما
إشارة إلة أنّ حالة الشلل األخيرة التي ُ
عاود الفيروس ظهوره مترافقا ً مع وجود اإلرهابيين في
سورية بعد خل ّو سورية من المرض قبل األح��داث ،وثبت
أن��ه ذو منشأ باكستاني ،وظ��ه��رت أع���راض الحالة في
سلَمية في محافظة حماه في كانون الثاني .2014
بادية َ
ونجحت إج��راءات وزارة الصحة في تطويق المرض ،إذ
كانت اإلجراءات فعّ الة ،وما زالت الجهود مستمرة الجتثاث
هذا الفيروس من خالل حمالت التلقيح الوطنية وتطبيق
برنامج اللقاح الروتيني.
ويع ّد اللقاح المستخدم في سورية من أفضل أن��واع
اللقاحات ،وهو مستورد من كبريات شركات إنتاج اللقاح
في العالم بالتعاون مع منظمة «يونيسف» ،ويح ّقق أفضل
معايير الجودة المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية،
مجانا ً من خالل طاقم طبّي مؤهل يقوم
ويعطى لألطفال ّ
بإيصال اللقاحات إلى كل طفل وفق شروط صارمة لنقل
اللقاحات وحفظها.

