العدد ( 51 - )4آب /أغسطس 0202

وقعت الكارثة!

ها هو الوطن الصغير لبنان يختبر في
سنة مئويته أفظع مشاهد اإلجرام بيقي
اإلنسان فيه .اهتز لبنان ف الرابع مين
آب جييراا ان ي ييجييار هييائ ي ف ي مييرف ي
بيروت ،قصد أرواح أكثر مين 081
مدنيا ،باإلضافة إلى جيرح نيقيو سيتية
آالف شخص ،وبق ثيميانيون شيخيصيا
ف عداد اليمي يقيوديين ،بياإلضيافية إليى
انهيار مئات الوقدات السكنية والمقا
التجارية والمقاه ف المنطقة القرييبية
من االن جار ،وتضرر آالف اليميبياني
األخرى ف جميييع أنيقياا الي.ياصيمية.
إنها الكارثة!
كان لبنان الش.ب قد انت ض في وجيه
السلطة السياسية ال اسدة الت أوصيليت
الناس إليى االنيهيييار اليميالي في 01
تشرين األو  ،9102وقجزت عيليى
مييدخييراتييهييم وأىلييتييهييم عييلييى أبييواب
المصارف ،وتالعبت بمصيرهم.

وكييان األشييخيياص الييميي.ييوقييون الييىييين
يمثلون أكثر من عشرة ف اليميئية مين
السكان ،من بين ال ئات األشد تضيررا
من قيرارات تيليل السييياسية الي ياسيدة،
السيما وأنهم ما دون خط ال قر أو مين
ال ئة األشد فقرا..
ثم أتى وباا كورونا ليزيد الطيين بيلية،
وليستهدف ال ئات المهمشية مين جيدييد
ف القلي القلي الىي بيين أييدييهيا كي
تبقى تؤمن ضروريات القياة.
إال أن سلطية الي يسياد تياميرت بيقييياة
اللبنانيين ،وقم.تهم ف ك مرة طالبيوا
فيها ب بسط اليقيقيوو ،وهيا هي اليييوم
تل.ب أبشع فصو مسرقيتها بيتيدمييير
ال.اصمة.
مييا إن قص ي مييا قص ي قييتييى بييدأ
الساسة ي.يدون عيليى أسيمياش األشيقياا
ال.يرب واألصيدقياا في شيتيى أنيقياا
ال.الم سيموفونية الشقادة ،واللبنيانيييون

ي.لمون أن ما سييصي مين مسياعيدات
دولية إلى أيدي الميسيؤولييين فسييينيهيب
كما نهبت المساعدات من قب  ،ب كميا
نهبت مدخرات أعمار اليليبينيانييييين في
مصارف الساسة.
إنيينييا أمييام فييتييرة طييوار قييرجيية ميين
جديد ،ف ظ تييياب أي تيوجيه ليدى
المسؤولين المرتكبييين ليني يض الي يسياد
عنهم والمباشرة باالستماش إلى مطالب
المواطنبن.
إننا أميام فيتيرة طيوار ميدنييية ،ني.يم
مدنية فال يمكن الت.وي على الدولة أو
القكومة ومؤسساتيهيا ،سيييواجيه فيييهيا
الييمييتييضييررون مصيييييرهييم ،وسيييييكييون
المجتمع المدن إلى جانبهم ،سيلملمون
جراقهم ،سيدفنون شهدااهم ،وي.يدون
بناا بيروتهم ،وسي.يدون القياة إليييهيا،
ألنها تقيا بهم ،وألنها تست ه القياة!

حيث يجب أن نكون!

أدى ان جار مرف بيروت إلى أضرار بشرية ومادية جسيييمية،
تراف مع تلوث بيئ خطييير نياتي عين اليميواد اليكيييميييائييية
الشديدة اإلن جار الت تطيت مسياقية كيبيييرة في الي.ياصيمية
وجوارها .أتت هىه اليكيارثية في وقيت كيانيت فيرو االتيقياد
اللبناني ليخيشيخياص اليمي.يوقييين قيركيييا تي.يمي عيليى دعيم
األشخاص الم.وقين ف جميع أنقاا لبنان ف مواجهة جائقية
كورونا ،عبر "قملة جود".
وض.تنا الكارثة الجديدة أمام تقديات كبيرة ،السيما وأن فيئية
األشخاص الم.يوقييين هي مين الي يئيات األكيثير هشياشية في
المجتمع ،وكانت ت.ان األمرين جراا جيائيقية كيورونيا ،ليىا
فإن االتقاد اللبنان لخشخاص الم.وقين قركيا يجد ن سه في
الخطوط األمامية لتيليبييية اقيتييياجيات األشيخياص اليمي.يوقييين
المتضررين من ان جار بيروت وتداعيات فيروس "كوفيييد –
 ،"02م.ا.
تماما كما كان في ميقيطيات اليطيوار ،0221 ،0221
 ،9111واليوم  )9191يقف إلى جانب األسر اليميتيضيررة،
ويقدم المساعدات الماديية والي.ييينييية ليخيشيخياص اليمي.يوقييين
وأسرهم ،باإلضافة إلى الدعم الصق والدوائ والن س  ،ف
جميع األراض اللبنانية.
وسيكون على االتقاد ف المرقلة التالية الت ستستمر أكيثير
من شهرين ال.م على اآلت :
• تقديث قواعد بيانات األشخاص الم.وقين يوميا ،وإضيافية
األشخاص الىين استجدت لديهم إعاقات دائيمية أو ميؤقيتية
جييراا اني ييجييار بيييييروت ،واألشييخيياص الييميي.ييوقييييين الييىييين
تدهورت أوضاعهم المياديية والصيقييية جيراا االني يجيار،
ومن المرجح أن تص أعيداد األشيخياص اليمي.يوقييين في
القواعد اإلسمية.
• تلبية اقتياجات األشخاص المي.يوقييين اليمياديية والي.ييينييية،
وت مين الم.ينات الطبية واألدوية والسيلية اليغيىائييية وسيلية

مواد التنظيف لهم ،وف القاجة.
• تلق الدعم من المنظمات والمؤسسات الدولية واإلقيليييمييية
ىات الصلة ،ومن األشخاص الماديين والم.نويين ف لبنان
والخارج .وىلل بهدف تلبيية االقيتييياجيات اليميشيار إليييهيا
أعاله.
بناا عليه ،فقد أطل االتقاد اللبناني ليخيشيخياص اليمي.يوقييين
قركيا نداا إلى المنظمات الدولية والمؤسيسيات واليجيمي.يييات
الدولية ،وال.ياميلييين في الشي ن االجيتيمياعي ليميؤازرتيه في
التخ يف من آثار الكارثة على األشخاص الم.وقيين وأسيرهيم
ف بيروت خاصة وف لبنان بشك عيام .وىليل عيبير اليدعيم
المباشر ،ومد يد المساعدة المادية وال.ينية.
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الخدمات المجانية وفتح باب التطوع
أعلن "االتقاد اللبنان لخشخاص الم.وقين قركيا" عبر برنام
الطوار  ،عن توفيره خدمات مجانية لخشخاص الت استجدت
لديهم إعاقات جراا ان جار بيروت ،أو األشخاص الم.وقين
الىين تضرروا بشك أو بآخر من االن جار .وتشم هىه
الخدمات :ال.الج االنشغال على ايدي متخصصين ف االتقاد،
تقديم األدوية والم.ينات الطبية واألجهزة المساعدة المت.لقة
باإلعاقة ،تقديم مساعدات نقدية طارئة ،إجراا تقييم علم
هندس لخمكنة المتضررة والتخطيط لبيئة هندسية دامجة على
ايدي متخصصين ف الوقدة الهندسية ف االتقاد ،وتقديم خدمة
الدعم الن س واالجتماع كىلل على أي متخصصين .كما
ي.م االتقاد عبر برنام الطوار على إقالة المتضررين
الىين يقتاجون إلى خدمات أخرى إلى الجهات والمنظمات
المدنية والدولية الت تقدمها.
كما فتح االتقاد باب التطوش أمام الراتبات والراتبين ف تقديم
المساعدة إلى المتضررين ،وىلل عبر االنخراط ف "قملة
جود" المنبثقة عن برنام الطوار  ،ك وف رتبته
واختصاصه.

الطوارئ في بيروت وكورونا خارج االحتواء
أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية المنعقدة
في قصر األونيسكو بتاريخ  31آب  0202قانونا
للطوارئ في بيروت ،بعدما كانت الحكومة اللبنانية قد
أصدرت مرسومصا خاصا بالطوارئ إثر انفجار  4آب،
وبالتالي فإن المرسوم الذي صدر ضمن قانون عن
مجلس النواب ،أطاح قرارات التعبئة العامة وتعاميم
وزارة الداخلية من جعة ،ومددت من عمر الطوارئ
حتى  02آب الجاري من جهة أخرى .وفيما اعتبر بعض
النواب أن قانون الطوارئ يشكل تعديا على الحريات
العامة في البالد وحدا منها ،متحفظين عن الموافقة عليه،
يتزامن إعالن حالة الطوارئ في بيروت مع تفاقم
األزمة المعيشية والحراك الشعبي المطلبي لمعاقبة
مرتكبي جريمة المرفأ.
في إطار متصل ،فإن تفشي وباء كورونا كان قد دفع
وزارة الداخلية إلى العودة عن تخفيف اإلجراءات،
والعودة إلى التشدد عبر القرار الرقم  ،649الصادر قبل
يومين من االنفجار بتاريخ  4آب  ،0202وهو يتعلق
بإلقفال العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا .وكان من
المفترض أن يستمر هذا اإلقفال حتى يوم  31آب ،إال أن
الفترة الممتدة بين  9و 31آب لم تشهد أي التزام بهذا
القرار ،السيما وأن تداعيات االنفجار أطاحت أي التزام
بالتعبئة العامة ،أو بالتباعد االجتماعي ،ناهيك عن
االلتزام بارتداء الكمامة في األماكن العامة .ووسط هذا
التخبط بدأ لبنان يسجل أرقا ًما قياسية في أعداد المصابين
بالفيروس وأعداد الوفيات كذلك ،فقد قفز رقم المصابين
إلى ما فوق الثالثمئة وصار يراوح قرب هذا العدد خالل
األسبوع الثاني من آب الجاري.
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قاعدة البيانات
عند ك أزمية مسيتيجيدة ،تيطيرح مشيكيلية
كبيرة تت.ل بغياب اإلقصااات اليرسيمييية
الشاملة عن أوضاش األشخاص المي.يوقييين
ف لبنان ،وتقوم المنظمات الم.نية ،ومنهيا
االتقاد اليليبينياني ليخيشيخياص اليمي.يوقييين
قركيا ب.ملية ص.بة لتقديث قاعدة البانات
لييديييهييا ،في سييبيييي اليي.ييمي عييلييى تييوفييييير
اقتياجات األشخاص الم.وقييين اليطيارئية،
لتخ يف آثار األزمات عنهم.
ىلل فيما تقدم وزارة الشؤون االجتيمياعييية
ف ك مرة رقيميا ،هيو عيبيارة عين عيدد
بطاقات اإلعاقة الت أصدرتها ،وهو يزييد
قليال عن مئة ألف بطاقة.
على الرتم من أن القصو على البيطياقية
اختياري ،ويٌي.يتيقيد أن نيقيو عشيريين في
الييمييئيية ميين األشييخيياص الييميي.ييوقييييين فييقييط
قاصلون على هىه البطاقة لقلية اليخيدميات
الت تقيدميهيا ولي.يدم جيدواهيا في األميور
األساسية ف القياة ك الوصو والي.يمي
واالسييتييش ي يياا ،إال أن هييىه اليينييسييبيية ميين
األشخاص الم.وقين يميكينيهيا أن تي.يطييينيا
فكرة تقريبة عن واق.هم.
أما البنل الدول فقد أشار إلى أن  01في
المئة من اللبنانيين لديهم إعاقات مخيتيلي ية،
وأن  1ف اليميئية مين األطي يا دون 01
سنة لديهم إعاقيات .وتشيارل اليييونيييسيكيو
البنل الدول ف أن عدد األط ا الم.وقين
اللبنانيين بييين  1و 01عياميا يصي إليى
ارب.ين أل ا عيدد اليميسيجيلييين مينيهيم في
وزارة الشؤون االجتماعية نقو .)8111
وليي .ي أبييرز الييمييشيياك ي الييت ي تيي.ييتييرض
ميينييظييمييات األشييخيياص الييميي.ييوقييييين بشييكي
خاص ،ومنظمات المجتمع المدني بشيكي
عام ،ييتيميثي في عيدم اليتيزام اليوزارات
واإلدارات الم.نيية بيقيانيون اليمي.يليوميات،
وضرورة ت.ميم الم.لوميات ليدييهيا بشيكي
يمكن المنظمات المدنية من تشريع عميلييية
االستجابة للقاجات لتلبيتها.
ها ه المنظمات المدنية اليوم تيقيف عينيد

هىه ال.قبة من جيدييد ،وتي.يمي في سيبييي
القصيو عيليى اليمي.يليوميات الضيروريية
قو واقع األشخاص الىين استجدت لديهم
إعاقات جراا اني يجيار  1آب ،مين شيتيى
المصادر الممكنة:
من المستيشي يييات اليتي اسيتيقيبيليت هيؤالا
الييجييرقييى إثيير االني ييجييار ،إلييى مييبييادرات
األطباا الىين قدموا ميا ليدييهيم في سيبييي
بلسمة جراقهم ،إلى الجم.يات الت عملت
عييلييى عييمييليييييات اإلسيي.يياف واليينييق ي إلييى
المستش يات ،وصوال إليى وزارة الصيقية
ال.امة.
وعند هىه النقطة ،يست.يد ال.ياميليون عيليى
برنام اليطيوار في االتيقياد اليليبينياني

لخشخاص الم.وقين قركيا مشهدا شيبيييهيا
قين وص عدد الجرقى ف قرب تيميوز
 9111إلييى خييمييسيية آالف جييريييح ،ولييم
تتوفر عينيهيم أي مي.يليوميات مي يييدة ليدى
وزارة الصيقية ،أميا اليوثيائي فيقيد كيانيت
موجودة بال  .ف مبنى اليوزارة ،ليكينيهيا
كانت مرمية على الدرج! "روقوا فتيشيوا،
شوفوا شو بدكن".
ه سيييتيكيرر األمير ميع وزارة الصيقية
القالية؟
كيف ستت.ام مع مل ات قيرجيى اني يجيار
بيروت؟
وأين ستنشر الوزارة قاعدة بياناتهم؟

”راصدك“  -نشرة شهرية تصدر عن ”مرصد حقوق األشخاص المعوقين في لبببنبان“ ببد اءا مبن أيبارا 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 ،ولبلبتبواصبو ،زورزا مبوقبع
المرصدhttp://lphu.com/marsad/ :
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