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ً نحو بيئة داجمة ال تهّم�ش اأحدا

م�سرية االحتاد.. والتجهيز الهند�سي

فالبيئة غري املجهزة  الهند�سي،  التجهيز  اإىل  1981 �سعر االحتاديون بحاجة ما�سة  املنارة عام  وىل على كورني�ش  منذ االجتماعات االأ

�سخا�ش املعوقني ومينع كثريين منهم من اخلروج من منزله، لكنهم كانوا حتت رحمة حرب اأهلية  كانت عائقًا كبريًا يحد من حركة االأ

�سخا�ش املعوقني ب�سكل يومي. مل ي�ستطع االحتاديون التحرك �سمن اأطر ال�سغط املطلبي  مدمرة مل ترحم اأحدًا،  بل كانت تزيد اأعداد االأ

عملهم  اأماكن  اإىل  التوجه  لهم  ي�سمن  مبا  اليومي  حتركهم  اأجل  من  الب�سيطة  ال�سبل  اإيجاد  اإىل  اأثناءها  �سعيهم  تركز  بل  احلرب،  اإبان 

التجهيز  يغفل االحتاد  ان  دون  عمار من  االإ اإعادة  اأثناء فرتة  املطلبي  العمل  بداأ  هلية  االأ انتهاء احلرب  �سبوعية، ومع  االأ واجتماعاتهم 

ماكن العامة واملدار�ش والبيوت. النموذجي لكثري من االأ

عماد الدين رائف
عام 1990، ومع توقف املدافع في حرب قذرة، كان ال بد للحكومة 
العمل  ومن  تهدم خاللها،  ما  إعمار  بإعادة  القيام  من  اللبنانية 
على حتديث القوانني. باشر االحتاد العمل على دمج اإلعاقة بإعادة 
اإلعمار من خالل مطالبة وزارة األشغال ووزارة الشؤون االجتماعية 
وحاجات  تتناسب  هندسية  معايير  بإيجاد  احلكومة  ورئاسة 
لم  اجملتمع.   في  دامجة   بقوانني  واملطالبة  املعوقني،  األشخاص 
تلق هذه املطالبة إال وعوداً بقيت حبراً على ورق، رغم اإلتصاالت 

واملقابالت التي استمرت حوالي ثالث سنوات. 

املنحدر.. املنعطف

قرر االحتاديون انتزاع حق من حقوقهم بأيديهم، وتقدمي منوذج ألول 
إلى  خالله  من  ليعبروا  املعوقون،  األشخاص  يستعمله  منحدر 
القانونية  االجراءات  اتخذوا  مطالبتهم.  وتيرة  ترفع  أخرى  معابر 
املناسبة من بلدية بيروت ومن القوى األمنية،  فكان قرار جتهيز 
لفت  إلى  التحرك  هذا  وهدف   .1992 عام  املريسة  عني  رصيف 
األنظار جتاه قضايا اإلعاقة، فرصيف عني املريسة يشكل مقصداً 
أو  الصباحية  الرياضة  ملمارسة  وصوب،  حدب  كل  من  للناس 

املسائية اجملانية، ورمي همومهم اليومية على صفحة املياه.
جبر،  حسني  بحلق،  عبداهلل  أوزا،  عدنان  الزمالء  من  كل  حترك 
ابراهيم،  أمني  حريبي،  إبراهيم  حرب،  علي  محمد  بدران،  فؤاد 
بحلق؛ شباب من  وقاسم  الزين،  بحلق، علي  أسد حنون، حسن 
عائلة االحتاد قرروا كسر الرصيف بأيديهم من دون استخدام أي 
مساعدة خارجية، ليتساوى مع األرض؛ وبذلك تتمكن كراسيهم 
وعكاكيزهم من العبور والوصول إلى الناحية األخرى من الرصيف، 
إلى  بالوصول  حقهم  ينتزعون  وهم  توصف  ال  فرحتهم  كانت 
جميع األماكن. وبحلول الساعة الرابعة من بعد الظهر،  كانت 
املدولبة  بالكراسي  املنحدر  يجربون  وأخذوا  أجنزت  قد  املهمة 
الفوتوغرافيه  الصور  يأخذون  اآلخر،  تلو  واحداً  ونزوالً  صعوداً 
ويحتفلون بـ »نصرهم العظيم«. ومن دون سابق إنذار حضر إلى 
املكان عسكري بثياب مدنية أوقف سيارته أمام املنحدر ليفسد 
عليهم فرحتهم، طلب الشباب منه إبعاد السيارة بلطف بعد 
أن رأى أوراق الترخيص الذي ينص على منع وقوف السيارات أمام 
فانهال عليهم بالضرب  املنحدر، لم يبق هذا العسكري ساكناً 
بقسوة حتى تناثرت الدماء في كل األنحاء ومعها نظارات الزميل 
عبداهلل بحلق، الذي كان يتطاير في اجلو أثناء ضربه، حتى وصول 

عسكري آخر اقتاد الشباب إلى مخفر حبيش، حيث احتجزوا 

احتاد املقعدين اللبنانيني يف يوبيله الف�ضي... 

�ضخا�س املعوقني    25 �ضنة من الن�ضال نحو تكافوؤ الفر�س للأ

احللقة الرابعة 

عناية  إلى  وحاجتهم  الدماء،  نزف  رغم  التحقيق  حتت  ساعات  لتسع 
طبية. تسع ساعات قضوها بني محقق وآخر حتى وصول مسؤول اخملفر 
الترخيص فاعتذر  الشباب كونه أعطاهم  الذي  كان على علم مبهمة 

منهم  وأفرج عنهم. 
أتى  االحتاديون،  بها  مر  التي  األحداث  ورغم  التالي،  اليوم  صبيحة  في 
االفتتاح الرسمي للمنحدر برعاية وزيراألشغال صبحي فاخوري، وبحضور 

حشد إعالمي كبير، وبحضور الوزير السابق بشارة مرهج.
مطابق  منحدر  عشر  اثني  بتجهيز  احلكومة  قامت  االفتتاح،  ذلك  بعد 
الرصيف  طول  على  بالدماء«  امللطخني  االحتاديني  »منحدر  ملواصفات 

نفسه،  فكان ذلك املنحدر منعطفاً نحو بداية التغيير.  



جتهيز وجتارب

اتبع  االحتاد،  يتبعها  التي  املطلبية  السياسة  جانب  إلى 
تقدميها  بهدف  الهندسي  التجهيز  سياسة  كذلك 
املالئمة  الهندسية  املعايير  إليجاد  تسهيالً  كنماذج، 
كما  القوانني.  تشريع  لدى  الناس  جلميع  والدامجة 
من  العامة  األماكن  بعض  جتهيز  في  السّباق  كان  أنه 
أرصفة، حدائق، بلديات، مدارس، جامعات، مدارس خاصة، 
من  أو  االستشارات  تقدمي  ناحية  من  كان  إن  مصارف، 
ناحية التنفيذ. وأماكن خاصة كمنازل أشخاص لديهم 
منحدرات،  خارجية،  ملصاعد  جتهيزه  خالل  من  إعاقة 
االحتاد  أشرف  التي  األماكن  ومن  وحدات صحية.  توسيع 
على جتهيزها نذكر ثانوية مشغرة، وذلك بالتعاون مع أهل 
املدرسة  العاملة؛  واليد  املادية  الكلفة  حيث  من  البلدة 
في  األولى  االبتدائية  املدرسة  مشغرة،  في  الرسمية 
برالياس، املدرسة الرسمية في عرسال، ومدارس رسمية 
منحدرات  احلدت،  بلدية  مبنى  كذلك  بيروت.  في  أخرى 
التي  األماكن  إلى جتهيز  باإلضافة  العامة،  في حديقتها 
تقام فيها األنشطة اخلاصة باالحتاد، كاخمليمات الصيفية 
والندوات واالجتماعات.  في نفس اإلطار مت جتهيز مسرحي 
العلوم  مجمع  اليسوعية  اجلامعة  في  وبيريت  إسترال 
السمعية والبصرية، واإلشراف على جتهيز مجلس النواب 
لتشريعات  الثانية  العربية  البرملانية  الندوة  انعقاد  أثناء 
اإلعاقة، وتقدمي االستشارة أثناء جتهيز أرصفة سوليدير، 
مع  بالتعاون  املعوقني  األشخاص  عمل  أماكن  وجتهيز 
أرباب العمل، كتجهيز جريدة األخبار. كذلك من البديهي 
اجملسمات  ومشغل  االحتاد  مكاتب  جميع  جتهيز  كان 
الهندسية التابع له، وقد متت هذه التجهيزات بدعم من 
جمعيات دولية ومحلية، وقد أشرف على هذه التجهيزات 
فريق عمل متطوع من االحتاد، نذكر منهم املهندس بشار 
القيسي، واملهندسة بدرية  رامي  عبد الصمد، املهندس 

جمعة.

اإعماٌر .. لي�س للجميع

الهندسية  املعايير  مالحظة  متجاهلة  اإلعمار  عملية  في  احلكومة  استمرت 
الهيئات  وبني  االحتاد  بني  املستمر  التواصل  رغم  املعوقني،  باألشخاص  اخلاصة 
حاله،  على  شيء  كل  وبقي  باملوضوع،  املعنية  النقابية  والهيئات  الرسمية 
فأصحاب االحتياجات اإلضافية عليهم دفع فاتورة احلرب بأجسادهم التي منعت 
اجملتمع  في  اندماجهم  مبنع  السلم  فاتورة  دفع  عليهم  كما  القذائف،  حركتها 

نتيجة القرارات السياسية الـ »غير مسؤولة«. 
إيقاف جرمية ترتكب  الرياضية، فقرر االحتاديون  املدينة  إلى  كان اإلعمار قد وصل 
األماكن  كافة  إلى  وصولهم  وتعيق  اللبناني،  الشعب  من   %10 حوالي  بحق 
الرسمية والغير رسمية، كونها غير مجهزة هندسياً الستقبالهم، فأتى اختيار 
املدينة الرياضية مناسبة لالعتراض على رسم السياسات املعيقة الندماجهم 

وملشاركتهم الفعالة في بناء اجملتمع.
شكل  أي  ومنع  الرأي  عن  والتعبير  احلريات  كبت  سياسة  زمن   1993 عام  كان 
وحتدي  الكبت  بكسرهذا  القراراالحتادي  وكان  الشعبي،  التجمع  أشكال  من 
وقطع  الرياضية  املدينة  أمام  للتجمهر  الشارع  إلى  والنزول  القرارالسياسي 
قطعوا  شخص   150 حوالي  املناضلة.  واألجساد  املدولبة  بالكراسي  الطريق 
الطريق، وزعوا املناشير املطالبة باحلق في حياة كرمية حتميها القوانني، لم يسلم 
هذا التجمع من تهجم القوى األمنية.. واألجهزة. إنقض رجال األمن على رئيس 
االحتاد املناضل الراحل محمد علي حرب، أرادوا زجه في إحدى آلياتهم العسكرية 
بطريقة غير أخالقية، غير مبالني بجسده املتكي على عكازين،  ثم أخذوا يدفعون 

بالناس أرضاً.
الصورة ال تغيب من أذهان كل من شارك في االعتصام كان أمراً غريباً وفريداً من 
نوعه، رؤية أجساد غير قادرة على احلراك ممددة على األرض، قابعة في مكانها إلى 
جانب كراس مدولبة اعترضت طريق اآلليات العسكرية، مانعة بذلك اعتقال أي 
فرد من أفراد اجملموعة املتضامنة. ارتفعت األصوات احملقة الغاضبة، رافضة إخالء 
املكان حتى يحضر وزير الداخلية ويستمع إلى كافة املطالب ببيئة مجهزة حتترم 
حاجات هذه الفئة املهمشة، وتسليمه ورقة باملطالب احملقة املستندة إلى شرعة 
حقوق اإلنسان. وقد عاجلت ورقتهم حينذاك كيفية جتهيز األماكن العامة  لتكون 

متاحة للجميع.
املتظاهرين،  أحد من  توقيف  ولم تستطع  املطالب  إلى  األمنية  القوى  انصاعت 
إضافية  احتياجات  لديهم  رؤية أشخاص  تعتد عيونهم  لم  مارة  أدهشوا  الذين 
متعاطفني معهم.  املكان  في  كبير  بشكل  فتجمهروا  الشارع،  في  معتصمني 
من  الوثيقة  تسلم  الذي  الداخلية  وزير  مندوب  وصول  حتى  االعتصام  استمر 
املتظاهرين وتكلم معهم مطوالً، ووعدهم مبعاجلة املشاكل احملقة في »القريب 
العاجل«. وما يزال هذا »القريب العاجل« يتأرجح من وزير إلى آخر، ومن قرار سياسي 
إلى آخر، وما يزال أصحاب احلاجات اإلضافية متأهبني للدفاع عن حقوقهم في أية 

حلظة ممكنة.

جتهيز اثناء حملة حقي

جتهيز مخيمات االحتاد
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اأوراق ر�سمت امل�سري

كان االحتاديون قد تقدموا في حملة »إيدي بإيدك« عامي 1989 و1999، 
وضع  نحو  وسعت  جهة  من  املعوقني  األشخاص  واقع  خلصت  بأوراق 
القواعد القانونية األولى لبيئة دامجة في لبنان. وقد أفاد القانون الذي 
صدر عام 2000 حامالً الرقم 220، من هذه األوراق بشكل رئيسي. الورقة 
األولى تقدم بها الزميل الراحل محمد علي حرب حتت عنوان »دمج املعوق 
في اجملتمع« وجاءت وفق محاور ثالثة: نظرة اجملتمع إلى اإلعاقة، تأهيل 
املعوق  الشخص  لتقبل  اجملتمع  وتأهيل  اجملتمع،  في  لالندماج  املعوق 
القوانني  في  مقدمة  الورقة  هذه  تضمنت  وقد  وتوظيفه.  وتشغيله 
والتشريعات، نظرة الدين إلى اإلعاقة، التربية، تطوير التقنيات وتخلف 
الفلسفي  املفهوم  اإلعاقة،  وموضوع  السياسية  الهيئات  املفهوم، 
واإليديولوجي لإلعاقة، أساليب بث املفهوم، نظرة الصناعيني لإلعاقة، 
الثانية قدمها  الورقة  الهندسة واألشغال، الصحة، واملالية واجلمارك. 
الهيئات  األهلي:  »القطاع  عنوان  حتت  حريبي  إبراهيم  الراحل  الزميل 
احلكومية  غير  األهلية  والهيئات  املعوقني،  األشخاص  عن  املنبثقة 
اجملتمع  لواقع  حريبي  عرض  املوجزة  دراسته  في  األهلي«،  والقطاع 
املدني، دوره، مشاكله، عالقته مع القطاع العام، ثم أفرد باباً القتراحات 
مباشرة  عملية  واقتراحات  القطاع،  هذا  تفاعل  تنظم  مستقبلية 
لتنظيم التنسيق بني املنظمات املتخصصة. ثالث األوراق تقدمت بها 
واحلاجات«،  املشاكل  »اإلعاقة:  عنوان:  حتت  اللقيس  سيلفانا  الزميلة 
جتربتها  خالل  من  اللقيس  عرضت  املوجزة،  للدراسة  تقدميها  بعد 
حاجاتها  بني  التفريق  بغية  اإلعاقات  من  لعدد  عاماً   11 ملدة  امليدانية 
ومشاكلها، حتت عناوين، شلل األطفال، مرحلة الطفولة بعد اإلصابة 
بالشلل، مرحلة الشباب، إصابات احلرب واحلوادثن الطفل املصاب حديثاً، 
مرحلة الشباب، إصابات البتر، أمراض وراثية وعوارض مرضية. ثم تناولت 
اإلعاقة اجلسدية، اخلدمات الصحية، واحللول  لواقع  التحليل اجلغرافي 
املباشرة على مستوى القضايا املشتركة في املنطقة الواحدة، وكيفية 
حتققها تشريعياً وعمالنياً. ثم انتقلت إلى عملية برمجة اخلدمات على 
التأهيل  االجتماعي،  التأهيل  الطبي،  التأمني  املستويات هي:  من  عدد 
الثقافي التربوي، التأهيل املهني، التأهيل الرياضي، وختمت بالتخطيط 

املستقبلي.
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اإجناز جديد ملحمد �سربي

ماكن ال�سعبة  م�سعد للأ

اإيدي باإيدك

مباشر  بشكل  ساهمت  والتي  املعوقني  األشخاص  بحق  التهميش  سياسة  استمرار  مع 
وبالرغم  احلقوقية،  اجلمعيات  قبل  من  بوتيرة صاخبة  املطلبية  واحلمالت  األنشطة  بإطالق 
العزل  املأساوية نتيجة سياسة  إلى املعنيني، حول أوضاع املعوقني  من تقدمي عدة دراسات 
في  والبطالة  الفقر  ارتفاع مستوى  زيادة  في  تساهم  وبالتالي  إفقارهم  في  تساهم  التي 
لبنان، وبالرغم من التشاور مع الوزارات والنواب حول إيجاد قوانني دامجة للفئات املهمشة 
أن كل  باجملتمع في كافة القطاعات )تربية وتعليم، العمل، النقل العام، استشفاء،...(  إالّ 
تلك اجلهود لم تلق أذاناً صاغية، فقرراالحتاد إطالق حملة »إيدي بإيدك« املطلبية عام 1998 
وإقرار  تكريس  إلى  احلملة  تهدف  الصحافة.  نقابة  في  وذلك من خالل مؤمتر صحفي عقد 
قانون خاص بأصحاب احلاجات اإلضافية، وقد شارك باحلملة عدد كبير من اجلمعيات احمللية 
املعوقني  واحتاد  اليمنيني  املعوقني  احتاد  الفلسطنيني،  املعوقني  كاحتاد  العربية  واجلمعيات 
إلى  باإلضافة  الدولية من كوسوفو وكرواتيا،  السوريني؛ كما شاركت بعض من اجلمعيات 
املشاركة اإلعالمية اجليدة في تغطية أنشطة احلملة من قبل كافة وسائل اإلعالم املتنوعة، 

حيث ساهمت بنشر ثقافة الدمج. 
أيام تخللها عدة أنشطة وفي مناطق لبنانية وسورية مختلفة، ومن  استمرت احلملة 10 
األنشطة التي تختلف من  منطقة إلى منطقة أخرى ندوات ثقافية، ورش عمل، إطالالت 
وبعض  والبقاع،  واجلنوب  بيروت  جدران  على  وتعليقها  حقوقية  مناشير  توزيع  إعالمية، 
األنشطة السياحية للوفود األجنبية كما تخلل احلملة اعتصام في منطقة عني املريسة 
في ظل قانون مينع التجمهر، رفعت خالله العبارات املنددة بالسياسة املؤذية بحق األشخاص 

املعوقني، وصدحت احلناجر باألناشيد واالغاني السلمية املعبرة عن واقع احلال. 
قانون 2000/220  إقرار  بعد عامني  نتج عنه  الذي  اجلاد  احلوار  إلى  احلملة مدخل  كانت هذه 

اخلاص باألشخاص املعوقني.   
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اإجناز جديد ملحمد �سربي

ماكن ال�سعبة  م�سعد للأ

يعمل محمد صبري، 35 سنة، في مشروع فتح آفاق فرص العمل في 
البقاع منذ انطالقته عام 2005، شاب خلوق استطاع من خالل عمله 
الدؤوب وشخصيته احملببة أن يبرع في عمله كأمني سر لهذا املشروع 
الذي استطاع أن ينجز كثيراً من أهدافه في توظيف األشخاص املعوقني 
في إحدى أكثر املناطق حرماناً وتهميشاً في لبنان. يهوى محمد صناعة 
هواياته  ينمي  وهو  عامة،  حدائق  قصوراً،  متثل  الهندسية،  اجملسمات 
جلرارات  إلى صناعة مجسمات  ونقلها  اجملسمات  املتعددة في صناعة 

زراعية. باإلضافة إلى ولعه في التصميم الداخلي للمنازل والديكور.
صّمم محمد منذ سنة مصعداً آلياً يساعده في الوصول إلى منزله في 
بلدة مجدل عنجر البقاعية، كون إعاقته ال تسمح له بارتقاء الدرجات 
التي تفصل الطريق عن باب املنزل، ونفذ تصميمه لهذا املصعد بنفسه 

أيضاً، حائزا بذلك على براءة اختراع للحفاظ على احلقوق الفكرية.
تركيب  ميكن  ال  التي  األماكن  في  املصاعد  من  النوع  هذا  يستعمل 
مصاعد عمودية عادية فيها، وأمام مداخل األبنية عند الساللم اخلارجية 
)األدراج( ، كذلك في حال عدم وجود مساحة كافية لبناء منحدر، خاصة 
عند الساللم اخلارجية املرتفعة حيث يتطلب بناء املنحدرات مساحة 
كافية ومسافة طويلة نسبياً )نسبة املنحدر املثالي تتراوح بني 5 و%8(، 
»فعندما يكون ارتفاع الساللم اخلارجية حوالي 1.5 متر نكون بحاجة 
إلى منحدر يصل طوله 20 متر تقريباً، وهنا تكمن املشكلة أمام املباني 
لصعوبة  أو  للمنحدر،  كافية  مساحة  إيجاد  في  والكبيرة  الضخمة 
إجراء تعديالت هندسية قد تكون صعبة ومكلفة، وقد ال يتم التوصل 

إلى إيجاد حلول مناسبة«، كما يقول محمد.

بعد وصف اإلجناز يضيف محمد: »يستفيد من استعمال هذا املصعد 
االشخاص املعوقون الذين يصعب عليهم صعود الساللم، واألشخاص 
الذين يستعملون الكراسي املدولبة، باإلضافة إلى كبار السن، واملرضى 

والنساء احلوامل«.
املصعد على  »يُرّكب  املصعد؟ فيجيب:  استعمال هذا  أما عن كيفية 
الساللم بنفس درجة اإلنحدار على جهة من جهات الدرج، وهو سهل 
كهربائية  طاقة  إلى  يحتاج  وال  للجميع،  بالنسبة  وآمن  اإلستعمال 
عالية فهو يستهلك عند العمل 3 امبير فقط، ويستطيع حمل أكثر 
حسب  املطلوبة  بالقياسات  التحكم  وميكن  كما  كيلوغرام،   100 من 
مساحة  وزيادة  لدية  احلمل  قدرة  زيادة  وميكن  الساللم؛  وعرض  ارتفاع 

السعة«.


