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كفى!

عشنا في الذل والحرمان .دفعنا الثمن
في كل المراحل.
صبرنا على العيش على الهامش .تحملنا
العيش مأسورين في المساحة الضيقة
التي رسمتها لنا ذهنياتكم المتخلفة ،حيث
حكمتم علينا بالعيش في مؤسسات تشبه
القلعة المهجورة في الجزر البعيدة،
مهجورة من كل ما هو إنساني ،وقطعتم
عنا شريان الحياة ،وقلتم لنا إنها مكاننا،
واستخدمتمونا بأبشع صور التسول
لتجنوا األموال على أجسادنا ،أو حكمتم
علينا أن نعيش رهائن بيوتنا الفقيرة
ضمن بيئة معيقة تمنعنا من أدنى شروط
الحياة الكريمة .وحولتمونا ،بشكل
ممنهج ،إلى ضحايا ضعفاء عاجزين
ومجردين من كل وسائل الحياة.
لكن ،وبالرغم من ذلك تمسكنا بحقنا
بالحياة ،وبوطننا وبمواطنيتنا ،وعرفنا
طريقنا ،وأدركنا مصدر اإلعاقة الكامن
في ذهنيتكم التي تدير البالد.
واجهنا طغيان تخلف نظرتكم إلينا ،التي
تحكم علينا وتصفنا باسماء ال تمت

بصلة .أوهمتم الرأي العام بأننا
عاجزون ،وبأننا نستحق الشفقة والرحمة
واإلحسان .في الوقت نفسه ،تمسكنا
بالحقيقة ،وهي أن حقوقنا الضائعة يجب
أن تنتزع ،فطالبنا وناضلنا من أجل
قانون يكرس حقوقنا ويدخلنا إلى الوطن
من البوابة العريضة .آمنا بدولة القانون،
أخيرا سنحيا المساواة.
وبأننا
ً
مرت عشرون سنة وأنتم تماطلون،
وتنتهكون القانون وتفتكون بحايتنا .نعم،
تفتكون بها ،فسياسة اإلقصاء الممنهج
واإلبعاد القصري عن العيش الكريم
مورس علينا جميعا.
هي جريمة عندما نمنع من العيش ضمن
بيئتنا ومع أهلنا.
هي جريمة عندما ال يسمح لنا بالتعلم
والعمل والتنقل ،بالترفيه والثقافة
والصحة والحقوق السياسية.
لم تقروا مرة ميزانية لتطبيق بنود
القانون طوال عشرين سنة.
لم تدرجوا مرة مقاييس ومعايير تحول
الخدمات في المرافق العامة لتشمل

األشخاص المعوقين ..وتذرعتم بأن
العجز فينا نحن ،والواقع هو أن ذهنيتكم
هي العاجزة عن إدارة التنوع الحضري.
نعم ،لدرجة أنكم لم تفلحوا في شيء
للتحول نحو مجتمع دامج.
وغاب عنكم أن الدمج شرعة الحقوق،
والحقوق هي مدماك الديمقراطية
والتماسك االجتماعي.
انتظرناكم ،ودعمناكم بكل إمكانياتنا
لتنتقلوا من مبادرات محدودة إلى
سياسات وطنية .ولم نلق منكم سوى
الوعود الفارغة.
أربع عشرة سنة مرت على صدور
االتفاقية لدولية لحقوق األشخاص
المعوقين ،ولم تصدقوعليها ،عل ًما أنكم
مرارا
أوردتم في بياناتكم الوزارية
َ
وتكرارا عن عزمكم لالنضمام الى هذه
َ
االتفاقية.
لكن يبدو أنكم تستخدمون بياناتكم
الوزارية للزينة والديكور فقط.
سيلفانا اللقيس

في مواجهة تداعيات وباء كورونا

واكب "االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حرركريًرا" األزمرة
المستجدة بعد تفشي فيروس كروفريرد ،91-عربرر سرلرسرلرة مرن
اإلجراءات في إطار "برنامج الطوارئ" ،الذي انبرثرقرت عرنره
"جملرة جرود" .وذلرك لرترخرفريرف االضررار وحرمرايرة الرفرئرات
المهمشة .وكانت معايير العمل التي اعتمدها مررنرة ومرجرردة
من اي تمييز مبنية على الحق اإلنساني والحفاظ على سرالمرة
اإلنسان وكرامته ،مع لحظ المعايير الجندرية والفئة الرعرمرريرة
واستقبال الجميع بغض النظر عن الرجرنرسريرة .أمرا الرمرعرايريرر
المتبعرة فري االسرترهرداف فركرانرتت عرائرالت تضرم اشرخراصرا
معوقينا ،أو معيلها من االشخاص المعوقين ،أو عائالت تضرم
اشخاصا من كبار السن ،أو معيلها من االشخاص كبار السن،
والعائالت األكثر فقرا ،أو لم تسفيد من جهات اخررى .كرذلرك
عائالت لم تستفيد من المساعدة المالية الموعود بهرا مرن قربرل
مجلس الوزراء .كما استهدف البرنامرج أفررادا مرعروقريرن مرن
جميع االعاقات ،وأفرادا من كبار السن ،وافرادا ذي أمرراض
مزمنة.
وقد قدمت أمانة سر االتحاد ،عبر ترقرريرر مرفرصرل لرلرزمريرل
جهاد إسماعيل ،تقريرا مفصال ،حدد إطرار الرتردخرل برترأمريرن
الحاجات الخاصة والضرورية لألفرد والعائالت ،ضمن فئتي
االشخاص المعوقريرن وكربرار السرن .أمرا اإلطرار الرجرغررافري
للتدخل فكان بيروت ،جبل لبنان ،بعض من أقضريرة الشرمرال،
البقاع األوسرط والشرمرالري ،صريردا ،ومرعرظرم أقضريرة لربرنران
الجنوبي .ولم يغب أثناء التدخل الجانب الحقروقري ،وضررورة
الررعررمررل ضررمررن الررمررسررار اإلغرراثرري عررلررى مسرراءلررة الررحرركررومررة
منطقة

وإداراتهرا ،ودعروترهرا لراللرترزام برحرقروق االنسران والرقرضرايرا
االجتماعية.
سبقت العمل على األرض عملية التواصل مع األفراد من قبل
فررريررق الررطرروارئ ،بررهرردف مررعرررفررة اوضرراعررهررم االقررتررصرراديررة
والصحية خالل االزمة وتحديد من منهرم األكرثرر حراجرة إلرى
التدخل والدعم بالتوازي مع تلقي اتصراالت عرديردة مرن قربرل
األفراد لطلب المساعدة .وقد وصل األفراد الذين كرانروا عرلرى
اتصال مباشر بفريق العمل خمسمئة شخص .ومن جهته ،قرام
فريق العمل بالتواصل مع جهات ومؤسسرات لرتروفريرر الردعرم
وفق الحاجات ،باإلضافة إلى مبادرات فردية قام بها عدد مرن
األشخاص مشكورين مع رغبتهم بعدم إظهار أسرمرائرهرم ،أهرم
هذه الجهاتت منظمة االطربراء الردولريرة ،دار الربرر الرلربرنرانري،
شركاء برنامج الدمج االقتصادي واالجرترمراعري فري الرقرطراع
الخاص ،بلدية النبطية الفوقا ،بلدية شرقررا ،برلرديرة بررالريراس،
مستشفى شرترورة ،الرهريرئرة الرطربريرة الردولريرة ،اترحراد الشربراب
الديمقراطي ،مونة  -بالمونة ،جمعية حركة من أجرل السرالم،
حملة "لحقي" ،مبادرة "حلوة يا بلدي" ،براإلضرافرة إلرى افرراد
متبرعين وجمعيات عائلية وناشطين اتحاديين قدموا تبررعرات
مالية.
في المحصلة ،وصلت مساعدات مرخرترلرفرة ،طربريرة ،غرذائريرة،
صرا  931،إنراث،
صحية ،عينيرة ،ومرالريرةى إلرى  551شرخر ً
و 393ذكورى بغرض الرنرظرر عرن الرمرنرطرقرة أو الرجرنرس أو
صا غيرر مرعروق .أمرا تروزيرع هرؤالء
الجنسية ،منهم  91شخ ً
األشخاص فكان على النحو المبين في الجدول أدناهت
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الحملة في اإلعالم
تفاعل اإلعالم المرئي والمكرتروب وااللركرتررونري مرع حرمرلرة
#بدي_حقي خالل شهر حزيران ،حيث ظهررت فريرديروهرات
الحملة على أكرثرر مرن قرنراة لربرنرانريرة ،ترزامرنًرا مرع مرطرالربرة
األشخاص المعوقين بحقوقهم لمناسبة مررور عشرريرن عرامرا
على صدور القانون .99329333
وقد خصصت جريدة ”البناء“ زاوية شبه يومية للحديرث عرن
هذه الحقوق ،مع التنويه بدور الصحافريرة لريرال خرروبري فري
متابعة هذا الملف.
كما أجرت الصحافية راجانا حرمريرة فري صرحريرفرة األخربرار
جردة لما طبق من بنود القانون  99329333مرع الرزمريرلرة
سيلفانا اللقيس ،في مقالة بعنوان " قانون «حقوق األشخراص
المعوقين »:عشرون عاما ً من حبر علرى ورق"" .مرمرا جراء
تروجرا نضراالً طرويرالً خراضره
فيهات عقدان من الزمن كانا قد ج
مجرد رقرم لرلرذكررى .الرخريربرة ،الريروم ،ترأتري
هؤالء ،صارا
ج
بجرعة أكبر.
َ
الرمرعروقرون برأبسرط
فبعد كل هذا الوقت ،لم يحظ األشرخراص
ج

صلوها بقوة القرانرون ،والرتري ال ترزال حربررا ً
حقوقهم التي ح ج
على ورق .مئة ومرادتران مرقرسرمرة عرلرى عشررة أبرواب مرن
الحقوق المختلفة ،كأنها لم تكن بسبب العراقيل الكثيرة.
وهي عراقيل بسيطة ،لركرنرهرا خرارب حسرابرات الردولرة ،وال
تتعدى مهمة إصدار المراسيم التطبيرقريرة لرلرمرواد الرقرانرونريرة.
المراسيم لهذا الرقرانرون وغريرره ”لرم ترعرد هرنراك قردرة عرلرى
إحصائها لكثرتها“.
لقراءة المقالة اضغط/ي هنا.
وأجرت الصحافية لور أيوب تحقيقا صحافيرا فري "الرمرفركررة
القانونية" بعنوان  "93عرامرا ً عرلرى الرقرانرون 99329333ت
األشخاص المعوقون مكانك راوح" ،تحدثت فيه إلى عدد من
الناشطين في حملرة #بردي_حرقري ،مرترنراولرة قضرايرا الرعرمرل
الالئق ،والدمج التربوي ،والوصول إلى الوظيفة العامة عبرر
مجلس الخدمة المدنية.
لقراءة التحقيق اضغط/ي هنا.

تخبط في قرارات التعبئة العامة
فيما يواجه المواطنون اللبنانيون خطرا من االنتشار
المتزايد لوباء كوفيد –  ،91استمرت وزارة الداخلية
والبلديات في التخفيف من القيود التي كان مجلس
الوزراء قد وضعها مع إعالنه حالة التعبئة العامة في
البالد في آذار الماضي ،وقد شهد شهر حزيران عددا من
القرارات والتعميمات الوزارة التي خففت من تلك القيود،
وقد تحولت نهاية األمر إلى مجرد تمنيات على
المواطنين من قبل وزارة الصحة ،التي انحصر دورها
في إحصاء يومي ألعداد المرضى.
بذريعة الضرورة االقتصادية باتت حالة التعبئة العامة
شكلية ،واستنفذ لبنان قدرته على إمكانية احتواء الوباء،
وبالتالي علينا أن نتحضر للدخول في مراحل أسوأ من
التي سبقت ،أي أن مرحلة إعادة فتح المطار أمام المالحة
الجوية التجارية قد تكون كارثية.
أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميمين حمال
الرقمين /55أ.م .و/55أ.م ،.فصل بينهما أسبوع واحد من
 5إلى  91حزيران ،يتعلقان بتعديالت في تحديد فتح
وإقفال المؤسسات ،ما لبثت أن عدلتهما بتعميم ثالث في
 02حزيران ،حمل الرقم /55أ.م.ثم ما لبثت أن ألغت
نهائيا توقيت حركة السير في الشوارع والطرق وكذلك
مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية.
وبالتالي لم يعد يتبق من إعالن التعبئة العامة في مواجهة
تداعيات انتشار فيروس كورونا ما يستلزم أي إجراء من
قبل الوزارة المعنية بهذه التعبئة .اللهم إال اإلعالن عن
محاضر ضبط بحق من ال يرتدي كمامة ،أو بضرورة
اإلبقاء على مسافة آمنة بين األشخاص ..فال محاضر
الضبط سطرت ،وال المسافة اآلمنة التزم بها .وبدا األمر
في كثير من المناطق اللبنانية وكأن الناس في عطلة
صيفية.
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نحو نظام حماية اجتماعية دامج
بدعم من منظمة العمل الدولريرة والريرونريرسرف فري إطرار مشرروع أهرداف
التنمية المستدامةت تحويل الحوار الوطني من أجرل ترطرويرر نرظرام وطرنري
شامل للحماية االجتماعية في لبرنران ،ومشرروع الشرراكرة لرترحرسريرن آفراق
النازحين قسرا ً والمجتمعات المضيفة لهمت وظائف وتعليم شامل لرالجرئريرن
والمجتمعات المضيفة في لبنان ،وبرنامج شراكة األمم الرمرترحردة لرترعرزيرز
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن الحماية االجتماعريرة الردامرجرة دعرمرا
تقنيا إضافيا ،بدأت سلسلة مكثفة من ورش العمل للخرروب برنرظرام حرمرايرة
اجتماعيجة دامج قائم على الحقوق في لبنان بعرنروان عرام يسرعرى إلرى دعرم
إدماب وتمكيرن األشرخراص الرمرعروقريرن .وقرد انرخررط "االترحراد الرلربرنرانري
لألشخاص المعوقين حركيًا" في ورش العمل ،ضمن عردد مرن الرمرحراور
التي تضمنتها الخطة.
يذكر أن هذه الورش جاءت لتناقش ورقة أولية .ذلك بعدما سلطت األزمرة
االقتصاديجة لعام  9391الضجوء على التجغرات الرئيسيجة في نظام الرحرمرايرة
جراء انتشار كروفريرد  .91وقرد أعردت
االجتماعية في لبنان والتي تفاقمت ج
ورقة مدنية من خالل مشاورات امتدجت من شباط إلى آخر نيسران 9393
بين جمعيجات األشخاص ذوي اإلعاقة اللبنانيجة والجهات الفاعلة األكاديمريجرة
ومقدجمي الخدمات الذين حضروا ورشة عمل بشأن الحرمرايرة اإلجرترمراعريرة
عقدت في لبنان بالتجعاون مع منظمة العمل الدوليجة والريرونريرسريرف ووزارة
ُ
الشؤون اإلجتماعية ومجموعة "بيوند" في شباط الرمراضري .وقردمرت هرذه
الورقة مجموعة أوليجة من االعتبارات إلجراء حوار برنجراء مرع الرحركرومرة،
وتستكمل بيان جمعيجات األشخاص ذوي اإلعاقة حرول االسرترجرابرة ألزمرة
كوفيد  91وورقة الموقف التي تًركز على كبار السجن .نظرا ً لشردجة الرقريرود
المفروضة على قدرات البالد الماليجة ،تدعو الحاجة إلى إجراء مشراورات
ُمع جمقة مع السجلطات ،وضمن حركة اإلعاقة لتحديد أكرثرر الرطررق إنصرافرا ً
وفعاليجة من حيث التكلفة بهدف بناء نظام حماية اجتماعية دامج يوفر دعما ً
وافيا ً لتمكين جميع األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع األعمار.
على الرغم مرن كرثرافرة الرعرمرل عرلرى هرذه الرورقرة ،واشرترراك عردد مرن
الوزارات المعنية بتطبريرق الرقرانرون  99329333فريرهرا ،إال أن السرؤال
الرئيسي الذي كان ينبغي أن يطرح قبل الحديث عن مسودة نظام حرمرايرة،
أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو مشرروع قرانرون السرترراتريرجريرة وطرنريرة
تضاف غلى مسودات االستراتيجيات الوطنية التي عمل عليرهرا الرمرجرترمرع
المدني بشكل عام ومنظمات األشخاص المعوقين بشركرل خراص ..السرؤال
الرئيسي هل توجد لدينا سياسات وطنية لضمان حقوق الفئات المهمشة في
لبنان ،هل توجد سياسيات في وصول المواطن إلى حقه في العمل الالئقا
والوصول إلى األماكن والمعلوماتا واالشتراك في الرعرمرلريرة االنرترخرابريرة
بحرية واستقالليةا والرترربريرة والرترعرلريرم الرذي يرحرتررم قردرات الرجرمريرعا
واالقتصاد الوطني الذي يستثمر في الطاقات وينمي القدراتا
هل تكمن مشكلتنا بقلة النصوص القانونية أم في عدم وجود سياسات تيسر
للمواطن حصوله على حقوقه بغض النظر عن الوزارات المعنية بإيصرال
هذا الحقا

لـ حقي :ندوة حول المصطلح

مع استمرار الجدل الذي أطلقه المجلرس الرنريرابري
اللبناني حول المصطلحات الرمرترعرلرقرة براإلعراقرة،
وبعد إصداره قانونا مستهجنا غير فيره مصرطرلرح
"الشخص الرمرعروق" الرذي نرص عرلريره الرقرانرون
 99329333إلى "شخص ذو حاجات خراصرة"،
ما أعادنا عشرن عا ًما إلى الوراء.
ذلك باإلضافة إلى مصطلحات ناتجة عن الثرقرافرة
المتوارثة التي تحصر األشخاص المرعروقريرن فري
خانتي "األبطال" أو "الضحايا" ،وتكرس مرنرطرق
التمييز في هذه المصطلحات.
وجدت منظمة "لحقي" فسحة لتنظريرم نردوة عريرر
تقنية زوم ،في  97أيار  ،9393جرمرعرت فريرهرا
رئيسة االتحاد اللربرنرانري لرألرشرخراص الرمرعروقريرن
حركيًا الزميلة سيلفانا اللقيس ،المرديرر الرترنرفريرذي
للمنتدى العربي لإلعاقة الزمريرل مرحرمرد لرطرفري،
والناشط الحقوقي المحامي سامر حمدان ،بعنروان
"ذوو احتياجات خاصة أو أصحاب الرهرمرما مراذا
عن األشخاص المعوقينا".
عالج المنتدون موضوع الرمرصرطرلرح الرمرطرلروب
تررحررت مررظررلررة حررقرروق اإلنسرران وفررق الررنررمرروذب
االجتماعي ،ويعبر عن األشخاص المعوقين كفئة
لها حقوقها ،كمواطنريرن كرامرلري الرمرواطرنريرة فري
المجتمع تحت سقف القانون ،في مجتمرع يرحرتررم
جميع أبنائه وبناته.
أدارت الندوة الناشطة شيرين الحسنية .لرحرضرور
هذه الندوة اضغط/ي على هذا الرابط.

”راصدك“  -نشرة شهرية تصدر عن ”مرصد حقوق األشخاص المعوقين في لبببنبان“ ببد اءا مبن ايبارا مبايبو
 .0202إعداد وتحرير :الوحدة اإلعالمية في ”االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حركياا“ LUPD -
بالتعاون والتنسيق مع إدارة البرامج والمشاريع في االتحاد.
ترحب النشرة بمقترحات الناشطين المعوقين ومساهماتهم ،لمزيد من المعلومات ،ولبلبتبواصبل ،زورزا مبوقبع
المرصدhttp://lphu.com/marsad/ :
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