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ملف

اليوم العالمي لألشخاص المعوقين ...وطن النجوم أنا هنا!
قبل ثمانية عشر عامًا ،خرج اقتراح قانون «حقوق األشخاص
املعوقني» من الهيئة العامة قانونًا نافذًا يحمل الرقم .2000/220
سنوات ،لتحصيل
نضال استمرت
يومهاّ ،توج القانون مسيرة
ٍ
ٍ
حقوق شريحة تعيش دون الحد األدنى للمستوى املعيشي
ً
الالئق .غير أن االنتصار لم يدم طويال .سرعان ما اصطدم
ً
قاس يفرض عليهم نضاال آخر
أصحاب هذه الحقوق
بواقع ٍ
ٍ

لتغيير عقلية املجتمع الذي بقي ينظر إليهم بوصفهم «معاقني».
بعد تلك السنوات الطويلة من إقرار القانون  2000/220ال
يزال الواقع هو هو ،خصوصًا أن غالبية املراسيم التنفيذية
املتصلة به لم تصدر بعد .بقي حبرًا على ورقّ .
ينص على
حقوق مكتوبة ،ال وجود لها على أرض الواقع .من الطبابة
إلى التعليم إلى العمل إلى الترفيه ...ال شيء ّ
تغير .صحيح أن

ذوي االحتياجات الخاصة يملكون بطاقة ّ
«معوق» من الهيئة
الوطنية لشؤون املعوقني (تقدر إحصاءات وزارة الشؤون
الوثيقة ال تسمن
 100ألف بطاقة) .إال أن هذه
االجتماعية وجود ّ
ّ ً
ّ
وال تغني عن جوع .جل ما تعطيهم إياه كرسيًا نقاال أو ّعكازًا
ّ
أو« ...كيس حفاضات» .أما في االستشفاء والطبابة ،فـ«بلوا
البطاقة واشربوا ميتها» .وكذلك في التعليم ،حيث يضطر

صاحب الحاجة الخاصة إلى أن يدفع للمدرسة التي تمنحه
«شرف القبول» قسطًا إضافيًا على القسط ّ
املقرر لألشخاص
«الطبيعيني» .أما بالنسبة إلى العمل ،فال الكفاءة وال الحظ وال
الئق لذوي االحتياجات
الوساطات قادرة على إيجاد ٍ
عمل ٍ
الخاصة في سوق العمل ،علمًا أن القانون يفرض على
املؤسسات ،العامة منها والخاصة ،كوتا ّ
تقدر بـ .%3لكن ،ال من

طفل بـ«حاجة خاصة»
راجانا حمية
قـ ـب ــل خـ ـم ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــواتُ ،ول ـ ـ ـ ــد أح ـم ــد
ً
بـ«صحة جيدة» .كان طفال هادئًا .لكن
مع إتمام عامه األول ،تبني أن هدوءه
سببه إصابته بــ«الـصـمــم» .كــان ذلك
ب ــداي ــة مـ ـش ــوار ط ـف ـ ٍـل ي ـح ـمــل «حــاجــة
خ ــاص ــة» .م ـشــوار خـيـبــات مـتـعــب في
ب ــاد يـعـيــش ّفـيـهــا م ــن ال يـمـلــك تلك
ال ـح ــاج ــة ب ـش ــق ال ـن ـف ــس ،ف ـك ـيــف بمن
يحملها؟
الخيبة األول ــى أنــه كــان يمكن تفادي
هذه «الحاجة الخاصة» ،أو على األقل
التخفيف مــن وطــأتـهــا عـنــد ال ــوالدة،
ّ
بــإجــراء ّ
«يتنبأ»
طبي في املستشفى
بتدهور الحاسة السمعية مع الوقت.
هذا ما قاله الطبيب في ما بعد ،لكن
بعدما فـ ّـات األوان .فــاملـعـ ّـدات الطبية
التي تشخص ذلــك ال تــزال محدودة،
وه ــذا «ال ـف ـحــص» ال ُي ـج ــرى إال بـنـ ً
ـاء
ع ـلــى ط ـلــب أهـ ــل املـ ــولـ ــود ،ألنـ ــه ليس
م ـجــان ـيــا ،وال ي ــدخ ــل ض ـمــن ف ــات ــورة
اإلستشفاء!
َ
وألنــه لــم يحظ بتلك «الـفــرصــة» ،كان
عليه أن يعيش ،يومًا بيوم ،قصة تلك
ّ
«ال ـح ــاجــة» ال ـتــي لــطـفــوهــا وسـ ّـمــوهــا
أذن
«خ ــاص ــة» .سـيـشـتــري «س ـمــاعــة» ٍ
ك ــي يستعيد س ـمــاع األص ـ ــوات الـتــي

فــاتـتــه ف ــي ب ــداي ــة طـفــولـتــه .وسـيـعــي،
في وقت مبكر ،أن «حاجته الخاصة»
دون ـهــا تـكــالـيــف بــاهـظــة للمستشفى
والـ ـطـ ـبـ ـي ــب وم ـ ـعـ ــالـ ــج ال ـ ـن ـ ـطـ ــق ،و...
آالف و 200دوالر،
«أك ـس ـســوارات»4 .
ٍ
ً
م ـث ــا ،ث ـمــن ج ـه ــازي س ـمــع يعلقهما
خلف أذنيه .هنا ،ال مكان للتقسيط.
ّ
ـوت.
الــدفــع «ك ــاش» كــي يأتيه أول صـ ٍ
أضعاف
هذا املبلغ الذي يساوي ستة
ٍ
ونصف ضعف الحد األدنى لألجور،
لم تسترد منه العائلة من الصندوق
الــوطـنــي للضمان االجتماعي سوى
 900دوالر ،ب ـع ــد ت ـس ـعــة أشـ ـه ـ ٍـر مــن
ـام ونـصــف
ت ـقــديــم ا ّمل ـع ــام ـل ــة! ب ـعــد ع ـ ـ ٍ
تبي أن سماعتي األذن لم تفيا
عــام،
بالغرض ،فالصوت الواصل إلى أذني
ّ
أح ـمــد ال يـسـعـفــه عـلــى تـعــلــم الـنـطــق.
املطلوب إجراء جراحي لتركيب جهاز
داخلي يوصل الصوت واضحًا ،ثمنه
 36أل ــف دوالر ،إض ــاف ــة إل ــى  11ألـفــا
إضافية أتعاب الطبيب واملستشفى.
هـ ـن ــا ،ال ج ـه ــة رس ـم ـي ــة ض ــام ـن ــة وال
تأمني خاصًا يتكفالن بتسديد جزء
ولو ّيسيرًا من هذا املبلغ ،ألن الجهاز
ُي ـصــنــف «أكـ ـسـ ـس ــوارًا»! أن يستخدم
ط ـف ــل أص ـ ـ ّـم ج ـ ـهـ ــازًا مل ـس ــاع ــدت ــه عـلــى
السمع والتواصل مع محيطه هو ،إذًا،
ترف ورفاهية!

مــع ال ــوق ــت ،سيكتشف ذوو أصـحــاب
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة أن م ــا يسمى
بطاقة تأمني أو ضمان ال فائدة منها،
بل هي «الترف» في حد ذاتــه .ومثلها
بطاقة «املـعـ ّـوق» الـصــادرة عــن الهيئة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون املـ ـع ــوق ــن .ف ـهــذه
األخرى ال شيء قد ّ
تقدمه سوى تذكير
ّ
األهل بأن طفلهم «معوق».
مــع كــل «اسـتـحـقــاق» يواجهه صاحب

أجهزة السمع ّ
تسمى
«إكسسوارات» وال تعترف بها
الجهات الضامنة
ّ
«الحاجة الخاصة» يتكشف عري هذا
النظام .اليوم ،صار أحمد في الخامسة.
وهو العمر الذي يفترض فيه أن يدخل
م ـعــه إلـ ــى املـ ــدرسـ ــة .ل ـك ــن ،ال خ ـي ــارات
مدرسية كثيرة ،فاملدارس التي تعتمد
منهاجًا دامجًا ،وتحديدًا ملن يملكون
صعوبات سمعية ،محدودة جدًا .هنا،
ّ
تسجل الدولة غيابًا ،إذ ال تزال
أيضًا
تـجــربــة ال ــدم ــج ف ــي مـ ــدارس «ال ــدول ــة»
طفل
خـجــولــة .ال خ ـيــارات أم ــام عــائـلــة ٍ
ي ـع ــان ــي مـ ــن ال ـص ـم ــم س ـ ــوى ال ـب ـح ــث،
ب ــن املـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة ال ــدام ـج ــة ،عن

ّ
«ريس» عيتاني ...بيروت غير صديقة
ّ
في آب  ،2016نظمت
بلدية بيروت ً
لقاء مع
مبعوث األمين العام
لألمم المتحدة الخاص
بذوي االحتياجات الخاصة
فولتير مورينو
لينين
ّ
غارسيس ،أكد خالله رئيسها
جمال عيتاني أن «بيروت
ستكون مدينة صديقة
لذوي االحتياجات الخاصة
بحلول  .»2022ليست
بيروت إلى اليوم مدينة
صديقة لألشخاص ذوي
مبان وفق
اإلعاقة :ال ٍ
معايير دمجهم ،وال أماكن
متاحة لهم على قاعدة
المساواة .وعلى العاصمة،
يمكن قياس الوضع في
باقي المناطق ،خصوصًا
حيث تنعدم
تلك النائية ً
الخدمات أصال

إيلده الغصين
رغ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــرور س ـ ـن ـ ــوات عـ ـل ــى ص ـ ــدور
مرسوم التجهيز الهندسي لألماكن
ذات االستخدام العام الذي يعود لعام
 ،2011وبــروتــوكــول الـتـعــاون للبيئة
ّ
املبنية الدامجة بني اتحاد املقعدين
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ون ـ ـقـ ــابـ ــة املـ ـهـ ـن ــدس ــن،
وتـعـمـيــم ن ـقــابــة امل ـه ـنــدســن ف ــي هــذا
الـ ـص ــدد ...ل ــم يـخـتـلــف ال ــوض ــع كثيرًا
فــي تطبيق ش ــروط الـبـنــاء فــي لبنان
لـتـكــون امل ـبــانــي صــديـقــة لــأشـخــاص
ذوي اإلعاقة.
ّ
بـ ـع ــد ك ـ ـ ــل تـ ـل ــك ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات ،ت ـك ـشــف
رئيسة االتحاد اللبناني لألشخاص
ّ
املعوقني حركيًا سيلفانا اللقيس أن
ّ
«مـكــاتــب الـتــدقـيــق الـفـنــيــة فــي رخــص
البناء التابعة للتنظيم املدني تقول
ل ـل ـم ـت ـق ـ ّـدم ــن ب ــال ــرخ ــص إن شـ ــروط
امل ــرس ــوم ال ـخــاصــة لتجهيز األمــاكــن
ـاص ذوي
لـ ـتـ ـك ــون دامـ ـ ـج ـ ــة لـ ــأش ـ ـخـ ـ ّ
اإلعاقة غير ملزمة»! لذلك فإنه ،وفي
حاالت املتابعة فقط« ،يمكننا إيقاف
املـخــالـفــن فــي ح ــال تـقــدمـنــا بشكوى
ّ
املديرية العامة للتنظيم املدني
لــدى
ّ
كما ّ
ينص املرسوم» .لكن ذلك ،أيضًا،
دونــه عقبة أخــرى وفق اللقيس وهي
«عـ ـ ـ ــدم ال ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
املعلومات لتبيان من هم املخالفون».
لـ ــذا ،ف ــإن ن ـقــابــة امل ـه ـنــدســن ُمـطــالـبــة

ّ
بـ«تعيني موظف على علم باملعايير
الـهـنــدسـ ّـيــة الــدام ـجــة ت ـكــون وظيفته
التدقيق في مدى التزام املشاريع التي
ترفع إلى النقابة بتلك املعايير».
وتـ ـ ـف ـ ــرض هـ ـ ــذه املـ ـع ــايـ ـي ــر أن ت ـك ــون
األمـ ـ ــاكـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــة مـ ـت ــاح ــة ل ـج ـم ـيــع
الـ ـن ــاس ب ـم ـس ــاواة ومـ ــن دون تمييز
أو عــوائــق ،منطلقة مــن مـبــادئ عامة
هــي :إمـكــانـيــة الــوصــول ،االسـتـخــدام،
امل ـشــاركــة ،ال ـســامــة ال ـعــامــة واألمـ ــان.
وهي تعني ،وفق اللقيس« ،أن تكون

الستقبال أصحاب
تجهيز المدارس
ّ
االحتياجات الخاصة ال يكلف
ّ
الوزارة سوى  %0.8من ميزانيتها
األم ــاك ــن مـجـ ّـهــزة لجميع ال ـن ــاس ،أي
أن ال يضطر أحــد إلــى حمل شخص
ُم ـق ـع ــد ل ـع ـب ــور الـ ـس ــال ــم ،وأن ت ـكــون
املــؤسـســات مـجـ ّـهــزة بأنظمة تواصل
فيها بدائل يمكن استخدامها من قبل
ً
ّ
الـضــريــر م ـثــا» .لـكــن الــواقــع مختلف
تمامًا ،حتى في مدينة بيروت« ،ففي
م ـشــاريــع ســول ـيــديــر إلع ـ ــادة اإلع ـمــار
ّ
بعض تلك املعايير في الفترة
طبقوا
ّ
األولــى ،لكنها كانت مشوبة بأخطاء
كـثـيــرة» .أمــا فـنــادق العاصمة «فثمة

ال تزال تجربة الدمج في مدارس «الدولة» خجولة (مروان بوحيدر)

مــدرســة بـمــواصـفــات تعليمية جـ ّـيــدة
وبكلفة مادية «مناسبة» .يبدأ البحث
على هذا األســاس ،ولكن منذ اللحظة
األولــى ،سيكتشف هــؤالء أن «الحاجة

الخاصة» لها «تسعيرة» إضافية فوق
القسط الذي يدفعه التلميذ «العادي».
تـخـتـلــف بـحـســب ك ــل ح ــال ــة .ف ــي حــالــة
طفل أصـ ّـم ،ثمة درجــات من التدخالت
ٍ

عالوعد يا ّ
«كمون»
فــي اللقاء الــذي نظمته بلدية بـيــروت مــع مبعوث األمــن العام
لــأمــم امل ـت ـحــدة ال ـخ ــاص ب ــذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة لينني
ّ
فــولـتـيــر مــوريـنــو غــارس ـيــس ،فــي  24آب  ،2016أك ــد رئيس
بلديتها جمال عيتاني أن العاصمة ستكون «مدينة صديقة
لــذوي االحتياجات الخاصة فــي إطــار برنامج بـيــروت 2022
الذي سيطلقه املجلس البلدي»ّ .
وشدد على «أننا سنعمل على
تحقيق هذا الهدف عبر:
ً
أوال ،دعم الجمعيات املتخصصة والفاعلة ومتابعة ما تحققه
في هذا املجال.
ثانيًا ،حمالت توعية تنظمها بلدية بـيــروت أو تـشــارك فيها
لفتح باب التوظيف في القطاع الخاص وتأمني سهولة التنقل
في النقل الخاص أو على األرصفة والطرق.
ثــالـثــا ،مـنــح أول ــوي ــة فــي الـتــوظـيــف داخ ــل دوائـ ــر الـبـلــديــة لــذوي
االحتياجات الخاصة ،وخصوصًا متى توافرت لديهم الشروط
املطلوبة ،وتسهيل وسائل ممارستهم لوظائفهم.
رابعًا ،إعادة دراسة الشروط املنوطة باألبنية والطرق وتطويرها
بما يتناسب مع تسهيل إمكانية الوصول لذوي االحتياجات
الخاصة ،األمر الذي يساعد على اندماجهم في املجتمع.
خامسًا ،االستفادة من الخبرات الدولية وتوظيفها في إطار
برنامج «بيروت مدينة صديقة لذوي االحتياجات الخاصة»،
على أمل أن تعمم التجربة ،الحقًا ،على مختلف املدن اللبنانية.
سادسًا ،االنفتاح على مختلف األفكار واالقتراحات واملشاريع
التي يقدمها أفــراد أو جمعيات أو منظمات ،محلية أو دولية،
واالستعداد لتبنيها.
الجدير بالذكر أنه منذ ذاك ،لم تعلن بلدية بيروت عن تحقيق
أي تقدم في أي من البنود الواردة أعاله!

الـتـعـلـيـمـيــة (ت ــدخ ــل طـفـيــف أو جــزئــي
أو كـلــي) تختلف مـعـهــا «الـتـسـعـيــرة»
ف ــي امل ــدرس ــة ال ــواح ــدة ،وب ــن مــدرســة
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـحـ ـس ــب «املـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج ال ـت ــي

فنادق معدودة استهدفناها ّ
وطبقت
ت ـل ــك املـ ـع ــايـ ـي ــر ،غ ـي ــر ذل ـ ــك ل ـي ــس كــل
املطاعم متاح لنا دخولها» .هذا جزء
صغير من الصورة العامة التي تنبذ
ّ
كل مختلف.
ّ
ت ـ ــذك ـ ــر الـ ـلـ ـقـ ـي ــس ب ـ ـمـ ــا ح ـ ـ ـ ــدث خـ ــال
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ـ ّـيـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة
وبمطالبتها «رئـيــس الحكومة سعد
الحريري بفتح اعتماد خاص وتغذيته
س ـن ــوي ــا لـ ــدى إق ـ ـ ــرار املـ ــوازنـ ــة ال ـعــامــة
لتجهيز مراكز االقتراع وفقًا ملتطلبات
دم ــج األش ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة ،علمًا
بـ ـ ــأن املـ ـ ــوازنـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة فـ ــي األسـ ـ ــاس
ال تـ ـح ــوي بـ ـنـ ـدًا م ـت ـع ـل ـقــا بــالـتـجـهـيــز
الــدامــج» .غياب التجهيزات عن مراكز
االقـ ـت ــراع يـعـنــي غـيــابـهــا ع ــن املـ ــدارس
ّ
الرسمية ،وهــذا
وخصوصًا

(جيهو ــ
فرنسا)

ّ
يطبق .بعد أكثر من ربع قرن على إقرار األمم املتحدة «اليوم
العاملي لألشخاص املعوقني» ،في الثالث من كانون األول من كل
عام ،ال تزال الدولة اللبنانية تفتقر إلى إحصاء دقيق ملا تشكله
الشريحة لتعرف ما هي حقوقها ،ال بل تمعن في إذاللهم.
هذه ّ
وليس أدل على ذلك مما يواجهه هؤالء لدى إتمام معامالتهم
الرسمية :في الوزارات وفي املؤسسات الرسمية ولدى

ت ـع ـت ـم ــده ــا كـ ــل مـ ــدرسـ ــة وال ـت ـق ـن ـي ــات
املختلفة» ،على ما تقول مسؤولة عن
وح ــدة «ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة»
فـ ــي إح ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـ ـ ــدارس .وه ـ ـ ــذا خــاضــع
لـلـتــأويــل ،كـمــا أن ــه خــاضــع ،بــوضــوح،
السـ ـتـ ـغ ــال أصـ ـ ـح ـ ــاب االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
الـخــاصــة لتحقيق أرب ــاح طــائـلــة .وإال
فكيف يمكن تفسير ال ـفــارق الشاسع
فــي كلفة الــدمــج بــن مــدرســة وأخ ــرى؟
ففي مــدرســة أولــى ،تشير العاملة في
املـحــاسـبــة إل ــى أن كلفة الــدمــج ت ــراوح
بني مليون ونصف مليون ليرة وأربعة
مــايــن ونـصــف مـلـيــون ،ف ــوق القسط
األساسي« ،بحسب حالة الطفل ،بعد
إجـ ـ ــراء الـتـشـخـيــص الـ ـت ــرب ــوي» .وفــي
مدرسة ثانية تــراوح كلفة الدمج بني
خمسة ماليني و 200ألف ليرة ،وسبعة
مــايــن ونـصــف مـلـيــون .وفــي مدرسة
ث ــالـ ـث ــة «ك ـ ـ ـ ــاس» ت ـ ـ ـ ــراوح بـ ــن ع ـش ــرة
مــايــن لـيــرة و 15مـلـيــونــا! هــذه ّ
عينة
بسيطة عن مدارس دامجة خاصة جدًا.
مدارس يفترض أنها «ال تبغي الربح».
صحيح أنــه من منظور تلك اإلدارات،
يـحـتــاج ه ــؤالء األط ـف ــال إل ــى تــدخــات
إضــافـيــة عــن ال ـطــاب «ال ـع ــادي ــن» ،إال
أن ذل ــك ال ي ـبـ ّـرر ال ـفــروقــات الـشــاسـعــة
في «تسعيرة» التدخل التعليمي بني
ً
مدرسة وأخ ــرى .مــاذا يعني ،مثال ،أن
ت ـصــل كـلـفــة ال ـتــدخــل الـطـفـيــف (ال ــذي
يـتـطـلــب وجـ ــود  shadow teacherمع
الطفل) إلى  7ماليني ليرة في مدرسة
و 9ماليني في أخــرى و 12مليونًا في
ثالثة ،سوى الجشع ،ولو على حساب
ّ
حق أحمد وأقرانه بالتعلم.

ّ
مجهزة
يعني «أن املــدرســة أيضًا غير
الستقبال ذوي االحتياجات».
ووفــق دراســة سابقة أعـ ّـدهــا الباحث
ّ
ك ـمــال ح ـم ــدان ،ف ــإن تجهيز امل ــدارس
الس ـت ـق ـب ــال الـ ـت ــام ــذة مـ ــن أص ـح ــاب
ّ
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة «ال ي ـكــلــف
وزارة التربية والتعليم العالي سوى
ّ
ميزانيتها» .انطالقًا
 0.8في املئة من
من املــدارس ،يمكن العبور إلى أمثلة
عــديــدة ال تـتــوافــر فيها ش ــروط دمــج
ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ،وهــي
ـان
بــالـتــالــي م ــراك ــز ومــؤس ـســات بـمـبـ ٍ
غـيــر صــديـقــة ل ـهــم ،ومـنـهــا تـلــك التي
ي ـ ــزورونـ ـ ـه ـ ــا بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـتـ ــواتـ ــر م ـث ــل:
مباني الوزارات وخصوصًا الشؤون

ممارستهم حقهم الطبيعي باالقتراع .هل يمكن ّ
تخيل صورة
ً
أكثر ذال من حمل ذوي االحتياجات الخاصة على األدراج من
أجل اإلدالء بأصواتهم ،في مشهد يكشف عري الدولة الفاشلة
وسحلها حقوق هؤالء ،على عني القانون؟
ألن اإلعاقة ال تعني العجز ،فإن أصحاب االحتياجات الخاصة
هم أصحاب حق في العيش الطبيعي ،وفق معايير دامجة،

ذوو اإلعاقة
«غير ّ
مرئيين»!
يرتكز ماهر أبــي سمرا ،مخرج الفيلم القصير «هيك قالوا»
حول معاناة ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان ،على نظرة
ّ
ّ
«فلسفية» خاصة ليلخص تجربته ومشاهداته .يقول« :نحن
ّ
يحول الشخص ّ
في مجتمع ّ
متخيل وغير
املعوق إلى شخص
ّ
مرئي معزول في مؤسسة مخصصة له» .جرى تصوير الفيلم
(أنتجه اتحاد املقعدين اللبنانيني) في مركز اتحاد املقعدين
ف ــي مــدي ـنــة بـعـلـبــك ،واس ـت ـع ــرض م ـعــانــاة ذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة وما يعرقل حياتهم وطموحاتهم ضمن املنزل ومكان
الدراسة والعمل .من خالل هذه التجربة ،يرى أبي سمرا أن «ال
للتنوع في مجتمعنا ،ال مساحة لألشخاص ّ
احترام ّ
املعوقني
ّ
داخــل املدينة ،كذلك كبار السن ،ال نراهم في الشارع وال في
املــدرســة .هــم مــوجــودون فــي مــؤسـســات رعــايــة خــاصــة بهم،
ّ
ّ
لـكــنـهــا مــؤسـســات ع ــزل تصنفهم وف ــق مــا ال ي ـق ــدرون على
القيام بــه ،مراكزها غالبًا في أماكن بعيدة عن الحياة وكأن
من ترعاهم مجموعة غير ّ
مرئية» .أزمــة عــدم احـتــرام ّ
التنوع
بــرأيــه «أزم ــة مستفحلة فــي املدينة ،وهــي أزمــة عامة فــي مدن
العالم ،لكنها أزمة أكثر عمقًا في مجتمعاتنا» .املشكلة ناجمة،
وفق أبي سمرا ،من مؤسسات الرعاية الخاصة التي ّ
يسميها
ّ
«مؤسسات العزل والتي يتخذ املجتمع مفاهيمه على أساس
مفاهيمها» .ومفاهيم تلك املؤسسات قائمة «على استمرارية
املــؤسـســة بـتـقــاضــي األمـ ــوال مــن ال ــدول ــة واإلم ـع ــان فــي نظرة
الشفقة إلى ذوي االحتياجات».

االجتماعية والتربية والعمل واملال،
إضافة إلى مراكز البريد (شركة ليبان
ّ
بوست) ودوائر النفوس« .كلها غير
مـجـهــزة وال أرقـ ــام لــديـنــا دقـيـقــة في
ً
هــذا امل ـجــال» تـقــول اللقيس .وفضال
ع ــن عـ ــدم ت ـط ـب ـيــق ال ـك ــوت ــا ال ـخــاصــة
بتوظيفهم ،ف ــإن ذوي االحـتـيــاجــات
يـعـ ّـانــون داخ ــل املــؤس ـســات «ال ـتــي ال
توفر شروط استقبالهم للعمل مثل
ال ـبــرامــج اإللـكـتــرونـيــة الـخــاصــة ومــا

ّ
الهندسية».
عداها من الشروط
املـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة بـ ـ ّ
ـرم ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ت ـ ـقـ ــف ع ـن ــد
«بــاركـيـنــغ خــاص باملقعدين» يركن
فيه عادة باقي املواطنني سياراتهم.
بـ ــل ت ـن ـس ـح ــب عـ ـل ــى «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــذاب» فــي
تـ ـخـ ـلـ ـي ــص املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز
ّ
السيارات والتعليم الدامج .كل مكان
ّ
عام يزورونه في هذا البلد يذكرهم
ّ
ّ
بــأن ـهــم ف ــي بـيـئــة غ ـيــر صــدي ـقــة لـكــل
مواطنيها.

مئة ألف بطاقة
 ...غير «نافعة»
هديل فرفور
ُ
ّ
تشير آخر أرقام وزارة الشؤون االجتماعية إلى أن
نحو مئة ألف من ذوي االحتياجات الخاصة في
لبنان يحملون بطاقة اإلعاقة التي تمنحها لهم
الــوزارة بموجب «قانون حقوق املعوقني» (الرقم
ّ
وينص هذا القانون على
 )220الصادر عام .2000
ُ
تــزويــد كــل ُم ـع ـ ّـوق بـبـطــاقــة تـعــد بـمـثــابــة مستند
يضمن له حقوقًا و«امتيازات» ّ
أقرها القانون ،من
بينها تأمني العالجات املرتبطة وغير املرتبطة
باإلعاقة ،وتغطية الفحوصات املخبرية وعمليات
ال ـط ـبــابــة واالس ـت ـش ـف ــاء وال ـع ـم ـل ـيــات ال ـجــراح ـيــة
ً
املختلفة ،فضال عن خدمات تعليمية واإلعفاء من
رسوم الجمارك والرسم البلدي ورسوم تسجيل
ّ
املبنية وغيرها.
السيارات ورسوم األمالك
ه ــذا عـلــى الـ ــورق .أم ــا فـعـلـيــا ،فيشكو ع ــدد كبير
م ــن أه ــال ــي ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة م ــن أن
«ف ـ ّـع ــال ـي ــة» ال ـب ـط ــاق ــة ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى م ـن ــح بـعــض
املـســاعــدات ل ــذوي اإلعــاقــات الحركية كالكراسي
النقالة والعكازات والعصي والـ«واكر» واألحذية
الطبية وال ـطــراحــات وال ـفــرش الـخــاصــة للوقاية
مــن الـعـقــر وسـ ّـمــاعــات األذن ،إضــافــة إل ــى بعض
املعينات الخاصة بالتعاطي مع السلس كاألميال
والـحـفــاضــات وأك ـيــاس الـبــول والكولوستوميا.
ّ
وال ــاف ــت أن ه ــذه امل ـع ـي ـنــات ق ــد تـنـقـطــع أحـيــانــا
بسبب نفاد املوازنات املخصصة لها ُفي الوزارة،
كما جــرى األسـبــوع املنصرم عندما أبـلــغ أهالي
ً
األط ـف ــال فــي مــدرســة ال ـك ـف ــاءات ،م ـثــا ،ب ـضــرورة
تأمني مستلزمات أطفالهم ألن «مــوازنــة الــوزارة
خلصت»!
إال أن مشاكل حملة البطاقة أكبر بكثير من مجرد
ان ـق ـط ــاع امل ـع ـي ـنــات .فـمـعـظــم ذوي االح ـت ـيــاجــات
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ـمـ ــن لـ ــدي ـ ـهـ ــم ج ـ ـ ـهـ ـ ــات ضـ ــام ـ ـنـ ــة ال
يستفيدون صحيًا من البطاقة ،فيما ُيعالج غير
املـضـمــونــن عـلــى نفقة ُوزارة الـصـحــة «م ــن دون
ّ
سمية
أي خـصــوصـيــة» ،وف ــق املــرب ـيــة املـخـتـصــة
دهـيـنــي .األخ ـي ــرة تــوضــح أن الـجـهــات الضامنة
ال تعترف ،فــي كثير مــن األحـيــان ،بعدد مهم من
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـجــراح ـيــة ال ُـت ــي تـتـطـلـبـهــا اإلع ــاق ــة،
ونادرًا ما تقوم بتأمني املستلزمات والتجهيزات
الـتــي يحتاجها الشخص املعني« .فعلى سبيل
املـثــالّ ،
تؤمن إحــدى الجهات الضامنة سماعات
ّ
لــأذن مــرة كــل خمس سـنــوات ،كما أن موافقتها
عـلــى تـجــديــد الـطـلــب لـيـســت مـضـمــونــة» .وغــالـبــا
ّ
مــا ت ـحــاول شــركــات الـتــأمــن الـتـمــلــص مــن تأمني
ال ـح ــاج ــات االسـتـشـفــائـيــة وال ـص ـح ـيــة للشخص
ّ
ّ
تحت ذرائع شتىّ .أما من ال يملكون جهات
املعوق
ّ
ضامنة ،فإنهم ال يتمتعون بــأي خصوصية أو
أفـضـلـيــة ل ــدى وزارة الـصـحــة ،ويــواج ـهــون عــبء
تأمني «فرق الوزارة» البالغ  %15من كلفة النفقات
ّ
االستشفائية (تغطي وزارة الصحة نسبة .)%85
ُ
والحديث هنا عن عمليات دقيقة ومكلفة ،لذلك
فإن غير املضمونني غالبًا ما يعجزون عن تأمني
ّ
الفارق املرهق .وتخلص دهيني إلى ُأن البطاقة،
ض ــاف ــة إلـ ــى م ـن ــح حــام ـل ـهــا ب ـع ــض املـ ـس ــاع ــدات
إ ُ
مجرد تذكير له بأنهُ ...م ّ
واملعينات ،هي ّ
عوق!
املعنيون في وزارة الشؤون االجتماعية يلفتون
ّ
إلى أن القانون فرض على كل وزارة أو مؤسسة
عــامــة تطبيق شــق مـعــن مـنــه ،و«ال ـش ــؤون تقوم
بالشق املتعلق بها بــإصــدار الـبـطــاقــات وتأمني
ّ
املـ ـعـ ـيـ ـن ــات» ،ف ـي ـمــا الـ ـش ــق امل ـت ـع ــل ــق بــالـعـمـلـيــات
ال ـجــراح ـيــة واالس ـت ـش ـفــاء «م ــن مـســؤولـيــة وزارة
الصحة» .وعلى رغــم التأكيدات على أن ال ــوزارة
تدرس تفعيل البطاقة عبر إيجاد آلية لتمويلها
ب ـهــدف س ـ ّـد ال ـث ـغــرات ال ـحــال ـيــة ،إال أن ـهــم ُي ـق ـ ّـرون
بــأنـهــا ،فــي صــورتـهــا الـحــالـيــة« ،غـيــر نــافـعــة» في
كثير من األحيان.

