مجتمع واقتصاد 11

الخميس  10نيسان  2014العدد 2268

لهؤالء في السماح لهم باالستمرار في
ال�ع�م��ل ،ألن�ه��م «إذا خ�ض�ع��وا ل�ل�م�ب��اراة
ف��إن �ه��م س �ي��رس �ب��ون»! ك ��أن م��ن أم�ض��ى
ً
 10س � �ن � ��وات ،م � �ث �ل�ا ،ف� ��ي ق � �ي� ��ادة آل �ي��ة
اإلط �ف��اء ،سيرسب ل��و امتحنه أحدهم
ب�م�ع�ل��وم��ات ع��ن ك�ي�ف�ي��ة ق �ي��ادة اآلل �ي��ة!
امل�س��أل��ة ب��دي�ه�ي��ة ،وم��ع ذل��ك ي�خ��رج من
ّ
ينظر على العاملني في الدفاع املدني،
ع�ل��ى ق��اع��دة أن ال م�ن��اب��ر ل �ه��ؤالء حتى
يعقدوا مؤتمرات صحافية ،وال خبرة
لهم ،وبالتالي لن يردوا أو يعلقوا .كان
الفتًا أن النائب نواف املوسوي ،للمرة
ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د الجلسة األول ��ى ،تصدى
ل�ل��وزي��ر امل�ش�ن��وق ع�ن��دم��ا ك��ان يتحدث
ع��ن س�ل�ب�ي��ات اق �ت ��راح ال �ق��ان��ون ،داع�ي��ًا
إل ��ى إق� � ��راره ألن «ال ��وط ��ن ي �ح �ت��اج إل��ى
دف ��اع م��دن��ي ي��واج��ه ب�ع��دي��ده ال �ك��وارث
والتحديات».

عرف
مشاركة ف��ي تعذيب األه��ال��ي ،كما جاء
في القرار.
ب ��دوره ��ا ،ط��ال�ب��ت رئ�ي�س��ة ل�ج�ن��ة أه��ال��ي
امل�خ�ط��وف�ين وامل�ف�ق��ودي��ن وداد حلواني
ب �ت �ن �ف �ي��ذ ال � �ق� ��رار ال � �ص� ��ادر ع ��ن م�ج�ل��س
شورى الدولة ،من خالل تسليم اللجنة
ن� �س� �خ ��ة ع � ��ن م� �ل ��ف ال� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات ،م��ن
«دون تقييد أو انتقاص أو استثناء»،
وم �ب��اش��رة م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ف� ��ورًا وم��ن
دون أي ت ��أخ� �ي ��ر ب �م �ن��اق �ش��ة م� �ش ��روع
القانون (ال��ذي ّ
سميناه مشروع قانون
م�ح�ي��ي ال��دي��ن ح�ش�ي�ش��و ،ب�ع��دم��ا ب��ات��ت
دع� ��وى خ�ط�ف��ه رم � �زًا ل �ل �ع��دال��ة امل�ن�ت�ظ��رة
ف��ي ق�ض��اي��ا امل �ف �ق��ودي��ن) ال ��ذي أع��ددن��اه
لحل قضية املفقودين واملخفيني قسرًا،
ّ
وإق ��راره بالسرعة املمكنة .وق��د تبلغنا
ال �ب ��ارح ��ة م ��ن ال �ن��ائ��ب غ �س��ان م�خ�ي�ب��ر،
خ �ل ��ال االج � �ت � �م� ��اع ال � � ��ذي دع� �ت� �ن ��ا ال �ي��ه
اللجنة النيابية لحقوق اإلن �س��ان ،أنه
سيقدم هذا املشروع الى املجلس نهار
االثنني في  14نيسان  ،2014بالتشارك
م��ع ال�ن��ائ��ب زي ��اد ال �ق��ادري .وك ��ان ه��ذان
النائبان قد شاركانا الرأي في ضرورة
إع��داد ه��ذا امل�ش��روع الكفيل بإنهاء هذا
امللف بشكل نهائي وشامل.
كذلك دعت حلواني الى تصديق املعاهدة
الدولية لحماية جميع األش�خ��اص من
االختفاء القسري واملحالة على مجلس

ومن بني التعديالت ،أيضًا ،إلغاء املادة
ال �ت��اس �ع��ة م ��ن اق � �ت ��راح ال� �ق ��ان ��ون ،ال �ت��ي
كانت تنص على أن «يستفيد م��ن هذا
ال� �ق ��ان ��ون ،ل �ج �ه��ة ال �ح �ق��وق ال �ت �ق��اع��دي��ة
وامل� �ن ��اف ��ع وال � �خ� ��دم� ��ات ،ك ��ل ال �ع �ن��اص��ر
وامل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن س��رح��وا م��ن الخدمة
لبلوغهم ال�س��ن القانونية بعد ص��دور
املرسوم رقم  4082تاريخ 2000/10/14
وح �ت��ى ص� ��دور ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون» .حصل
ه��ذا ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ط�ل��ب ال��وزي��ر امل�ش�ن��وق.
ال ي �م �ك��ن ال �ق �ف ��ز ع �ل ��ى ب �ع ��ض ال �ه �م��س
ال ��ذي ك ��ان ي� ��دور ،أم ��س ،ع�ل��ى ال�ش��اط��ئ
ب�ين امل�ع�ت�ص�م�ين .منهم م��ن ت�ح��دث عن
أن امل�ش�ن��وق «ل��م ي�ك��ن ي�ع��رف شيئًا عن
القانون ،وليس لديه غاية شخصية في
رفضه أو طلب التعديل عليه ،ولكن ثمة
حسابات داخ��ل مديرية ال��دف��اع املدني،
وه �ن��اك م�ن��اص��ب ح��ال�ي��ة س�ت�ت��أث��ر بعد
ت �ث �ب �ي��ت امل �ت �ط��وع�ي�ن ،وه� ��ي ألش �خ��اص
محسوبني على جهات نافذة ،وبالتالي
وقفوا على خاطر هؤالء».
ه��ذه الكلمات ،بجمل مختلفةُ ،سمعت
من أكثر من معتصم خالل األيام الثالثة
املاضية.
ّل�اّ
بعدما خ��رج ي��وس��ف امل� ح م��ن البحر،
أم ��س ،وب�ع��د سلسلة م��ن التصريحات
الشاعرية العاطفية التي أطلقها ،أخذ
ع�ل�ي��ه ال �ب �ع��ض امل �ب��ال �غ��ة ف��ي «ال�ك�ل�م��ات
ّل�اّ
الوطنية التقليدية» .أج��اب امل� ح عبر
ً
«األخ� �ب ��ار» ق ��ائ�ل�ا« :ن �ع��م ه ��ذا ص�ح�ي��ح،
ول� �ك ��ن م ��ا ال� � ��ذي ك � ��ان ل �ي��رض��ي ج�م�ي��ع
الناس؟ لو أقفلنا الطرقات لقالوا :هؤالء
مشاغبون .لو أحرقنا اإلطارات ،لقالوا:
هؤالء مشاغبون .الكلمات التي تحدثت
بها منذ البداية كانت من قلبي ،ببساطة
والله وبعفوية ،وكنت أستهدف الناس
وقلوبهم ،ألن امل�س��ؤول�ين رب�م��ا م��ا عاد
يؤثر بهم شيئًا ،والحمد لله استطعنا
أن نوصل قضيتنا املحقة ومظلوميتنا
إل� ��ى ع ��واط ��ف امل ��واط� �ن�ي�ن ووج ��دان� �ه ��م.
ك �ن��ا س �ل �م �ي�ين وق � ��د أع �ط �ي �ن��ا ن �م��وذج��ًا
ج��دي�دًا ف��ي ال�ت�ح� ّ�رك امل�ط�ل�ب��ي» .كثيرون
ّل�اّ
ً
سيذكرون امل� ح طويال ،الذي «بايعه»
املتطوعون ،الذين سيصبحون موظفني
ث��اب �ت�ين ،رم � �زًا ل �ه��م .س�ي�ح�ف�ظ��ون ل��ه ما
فعله ألجلهم .أح��ده��م اق�ت��رح أم��س قبل
ع ��ودة املتعصمني م��ن ال�ب�ح��ر ،أن يقام
لاّ
تمثال رم��زي للم ح ،وي�ك��ون ثمنه من
أول راتب يقبضه هؤالء بعد تثبيتهم.

حلواني :النواب
مطالبون بإقرار مشروع
قانون المفقودين

النواب منذ عام  2007وتعديل القوانني
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ذات ال�ص�ل��ة .وط��ال�ب��ت وزي��ر
ال�ع��دل أش��رف ري�ف��ي ب�ص��رف النظر عن
مشروع مرسوم الوزير السابق شكيب
ق ��رط � �ب ��اوي ،امل �ت �ع �ل��ق ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
وط�ن�ي��ة ل �ش��ؤون امل�ف�ق��ودي��ن وامل�خ�ف�ي�ين
ق� �س� �رًا ،ل �ك��ون��ه ق ��اص� �رًا ل �ي��س ف �ق��ط ع��ن
تحقيق م��ا تصبو ال�ي��ه ع��ائ�لات ه��ؤالء
ال�ض�ح��اي��ا ب��ل إن��ه س�ي�س��اه��م ف��ي إط��ال��ة
أم��د م�ع��ان��ات�ه��م وإح �ب��اط �ه��م ،واإلس ��راع
ما أمكن في وض��ع مشروع االت�ف��اق مع
البعثة الدولية للصليب األحمر بشأن
جمع وحفظ العينات الجينية لعائالت
املفقودين قيد التنفيذ.
ودع��ت حلواني األهالي الى التجاوب
مع مندوبي البعثة الدولية للصليب
األحمر ،وتقديم املعلومات الصحيحة
وال��دق �ي �ق��ة مل ��لء االس� �ت� �م ��ارات ال�ل�ازم��ة
العائدة للشخص املفقود لديهم ،ألن
ه ��ذا اإلج� � ��راء ض � ��روري ج� �دًا ل�ل�ت�ع��رف
على هويات الرفات الحقًا ليصار إلى

الدفاع المدني يفرض «تنظيمه»
ميسم رزق
على وقع أصوات الناس التي صدحت
ف ��ي م �ح �ي��ط م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب ،ع �ق��دت
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ال �ج �ل �س��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ُ
ال �س��ادس��ة م�ن��ذ أس �ب��وع�ين ،ل��ت �ق� ّ�ر أب��رز
ق � ��ان � ��ون ش� �غ ��ل ال � � �ش� � ��ارع ف � ��ي ال� �ف� �ت ��رة
تنظيم املديرية العامة
املاضية ،وه��و
ّ
ل�ل��دف��اع امل��دن��ي .ت��أخ��ر وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ن� �ه ��اد امل� �ش� �ن ��وق ،ع� ��ن امل� ��وع� ��د امل �ح��دد
للجلسة ،كان أكثر ما لفت الحاضرين
ف��ي ال �ق��اع��ة .ب�ع��د ت �ل�اوة امل � ��ادة األول ��ى
من القانون ،تبينّ أنه لم يحتل ّأي��ًا من
ّ
املخصصة للحكومة .حينها،
املقاعد
ق� ّ�رر رئيس املجلس نبيه ب� ّ�ري ،إرج��اء
ال �ب �ح ��ث ف� ��ي ال � �ق ��ان ��ون ل �ح�ي�ن وص� ��ول
راض ع��ن ه��ذا
ال ��وزّي ��ر .ب ��دا ب � ّ�ري غ�ي��ر
ٍ
التأخر .وليس ّبري وحده ،بل عدد من
ال�ن��واب الذين انتقدوا املشنوق .منهم
ال�ن��ائ��ب ال�ق��وات��ي ج ��ورج ع� ��دوان ،ال��ذي
رأى أن «موضوعًا كهذا يجب أن يكون
م��ن أول��وي��ات ال��وزي��ر» ،وأي�ض��ًا النائب
علي ّ
عمار الذي سأل« :إلى متى علينا
انتظار م�ع��ال�ي��ه؟» .بعد س��اع��ة م��ن بدء
ال�ج�ل�س��ة ح�ض��ر وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال��ذي
س ��ارع إل��ى ط�ل��ب ال �ك�لام ،م �ب��ررًا رفضه

ال�ق��ان��ون .وب�ث�لاث ح�ج��ج ،ح��اول إقناع
ً
النواب بعدم إقراره .أوال ،ألن «التثبيت
ي �ح� ّ�ول ال��دف��اع امل��دن��ي إل��ى ن �ظ��ام شبه
ّ
�رت ��ب أع �ب� ً
�اء
ع �س �ك��ري» .ث��ان �ي��ًا ،ألن ��ه «ي �
مالية إضافية على الدولة» .ثالثًا ،ألنه
ّ
ُ
املتطوع صفته» .أعلن املشنوق
«يفقد
ّ
م��وق �ف��ه ،م��ع االع� �ت ��راف ب ��أن «م ��ا ق��دم��ه
املتطوعون ال ُي�ق� ّ�در بثمن» .ظهر غير
مقتنع بكل املداخالت التي دافعت عن
ح��ق ع �م��ال ال ��دف ��اع امل��دن��ي بالتثبيت.
ن�ظ��ر إل ��ى ال �ن ��واب وك��أن �ه��م ال «ي ��درون
م��اذا ي�ف�ع�ل��ون» .ك��رر وج�ه��ة ن�ظ��ره لعل
وع �س��ى! ع�ل��ى امل��وج��ة ن�ف�س�ه��ا ،ت�ح��دث
السنيورة رافضًا القانون .قاطعه ّبري
م�ت�م�ن�ي��ًا إص� ��دار ت��وص�ي��ة م��ن ال�ب��رمل��ان
ب��ال �ت��واف��ق م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ل��وق��ف م�ب��دأ
ّ
التعاقد على كل املستويات الوظيفية.
وب� �ع ��د إج � �م� ��اع ال� �ك� �ت ��ل األخ� � � ��رى ع�ل��ى
ض� ��رورة إق � ��رارهُ ،ص� � ّ�دق امل �ش��روع بعد
إجراء تعديل يقضي بإعطاء األفضلية
ف ��ي ت �ع �ي�ين ال �ن��اج �ح�ي�ن ل�ل�م�ت�ع��اق��دي��ن
واألج ��راء ف��ي امل�ب��اراة امل�ح�ص��ورة .وفي
ه��ذا التعديل ك��ان املشنوق ق��د أض��اف
ً
كلمة «أوال» ب�ع��د كلمة «ال�ن��اج�ح�ين»،
لكنها قوبلت بالرفض .كذلك أضيفت
م��ادة ّ
تنص على أن يبقى ف��ي الخدمة

مياومو األماكن األثرية يطالبون بتثبيتهم أيضًا
رامح حمية
ف��ي اع�ت��راض منهم على ع��دم ب��ت ق��رار تثبيتهم منذ ع��ام  ،2006على ال��رغ��م من
التزامهم ساعات عمل تفوق عدد ساعات أي قطاع عمل من إدارات القطاع العام،
نفذ عمال ومياومو األماكن األثرية اعتصامًا امس أمام قلعة بعلبك األثرية ،مطالبني
ّ
«ببت قرار تثبيتهم في وزارة الثقافة» .وأكد عادل شرف الدين أحد املعتصمني أن
«عددهم محدود وال يتجاوز املئة مياوم على مستوى لبنان» ،مشددًا على أنه «لم
تطرأ زيادات على رواتبهم منذ عام  ،2006في الوقت الذي يمتد فيه دوام عملهم على
خالف ساعات العمل في كافة القطاعات العامة من السابعة صباحًا حتى السابعة
ً
مساء ،وهو ما يمنعهم من مزاولة أي عمل آخر» .وناشد املعتصمون الرؤساء الثالثة
«بت قرار تثبيتهم أسوة ببقية العمال واملياومني في القطاعات العامة األخرى».

تسليمها إلى أصحابها.
وت ��وج ��ه ال �ن��اش��ط امل ��دن ��ي ب� ��ول االش �ق��ر
بالتحية إلى كل اللبنانيات واللبنانيني
دون ال �ـ 32سنة ،وه��و عمر نضال لجنة
األه��ال��ي .وأض ��اف «ع�ن��دم��ا تعرفنا إل��ى
م � ��دام ح�ش�ي�ش��و وأودي � � ��ت رح �م �ه��ا ال�ل��ه
ً
وأم محمد وم��ري��م ،فضال ع��ن وداد عام
 ،2000ك��ان قد ص��ار لهؤالء  18سنة من
النضال ...كانت هي وزميالتها متعبات،
وقالوا لنا «حان الوقت لكي ّ
يمد املجتمع
ي��د ال�ع��ون ملجنونات معبر امل�ت�ح��ف.»...
عندئد تشكلت شبكة مواطنية أطلقت
حملة «من حقنا أن نعرف» ،واستطاعت
الحملة أن تحصل على «هيئة تحقيق
رسمية» للمرة األولى في تاريخ الحرب،
وهو أول حفر في ما سمته وداد «جدار
الصمت والنسيان».
وأض� � � ��اف« :ب� �ع ��د م � ��رور  14س �ن��ة ع�ل��ى
إط�ل�اق الحملة ،تدعونا لجنة األه��ال��ي
إل ��ى م�ت��اب�ع��ة امل �ش��وار م�ع�ه��ا للحصول
على ح��ق ذوي املفقودين البديهي في
معرفة مصير أحبائهم .لجنة األهالي
بحاجة إليكم يا شباب لبنان ...وأفضل
طريق وأقصر طريق وأصح طريق هو
إق��رار مشروع القانون التي قدمته إلى
م�ج�ل��س ال� �ن ��واب .إن ه ��ذا امل �ش ��روع هو
ص�ي�غ��ة ح �ض��اري��ة وع�ل�م�ي��ة وم��واط�ن�ي��ة
إلقفال ملف الحرب.

من هم فيها الى حني انتهاء خدماتهم
ألي سبب كان.
ُ
ق��ان��ون ال ��دف ��اع امل��دن��ي ل��م ي��ك��ن وح��ده
ّ
محط اهتمام النواب .فقد أخذ القانون
ّ
امل�ت�ع��ل��ق ب�م�ط�م��ر ع�ب�ي��ه – ع�ي�ن دراف �ي��ل
(ال � �ن ��اع � �م ��ة) أك � �ث ��ر ّم� ��ن ن� �ص ��ف س��اع��ة
مل �ن��اق �ش �ت��ه .ل ��م ي �ت��وق��ع أح� ��د أن ي��أخ��ذ
ه ��ذا االق �ت ��راح امل �ق� ّ�دم م��ن ال�ن��ائ��ب أك��رم
ً
ّ
شهيب وقتًا طويال في البحث ،إال أن
رغبة النواب في تسجيل أسمائهم في
محضر الجلسة ،أدى إلى استعراضات
كالمية من باب املزايدة .كثرة املداخالت
دفعت الرئيس ّبري إلى تعليق البحث
ف � �ي � ��ه ،وال � �ط � �ل� ��ب م � ��ن ب � �ع ��ض ال � �ن � ��واب
تشكيل لجنة نيابية تعمل على دمج
االق �ت��راح م��ع اق �ت��راح آخ��ر م��درج أيضًا
ّ
ع �ل��ى ج� ��دول األع� �م ��ال ي �ت �ع��ل��ق ب��إع�ف��اء
البلديات املتضررة مباشرة من املطمر
من بعض املستحقات .ك��ان طلب ّبري
بمثابة فرصة للنواب وال ��وزراء ملزيد
من البحث ،إذ رفض بعضهم ـ ومنهم
الوزيران علي حسن خليل والياس بو
صعب الذي كان رئيس بلدية ـ تحميل
ال �ص �ن��دوق ال �ب�ل��دي امل��زي��د م��ن األع �ب��اء
امل ��ال� �ي ��ة .وب� �ع ��د امل� � � ّ�د وال� � �ج � ��زرُ ،ص � � ّ�دق
ال� �ق ��ان ��ون ��ان ب �ع��د إض ��اف ��ة ال �ت �ع��دي�لات
إليهما .وخ�لال ال�ن�ق��اش ،ط��رح النائب
س��ام��ي ال �ج �م� ّ�ي��ل م��وض��وع امل �ي��اوم�ين،
مذكرًا ب� ّ�ري بوجود  66اسمًا أدخلتهم
مؤسسة ال�ك�ه��رب��اء خ�لال ع��ام  2011و
 ،2013فطلب رئيس املجلس منه بحث
ه��ذا امل��وض��وع خ��ارج القاعة ،وال�ع��ودة
إلى القوانني املوجودة على الجدول.
ّ
وبعد إقرار قانونني يتعلقان باتفاقية
ب �ي��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة وال� �ب� �ن ��ك
اإلس �ل��ام � ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ب � �ش� ��أن ت��أه �ي��ل
ط��ري��ق ب�ي�ن ح ��دث ال�ج�ب��ة وب�ق��رش��اش��ا،
وتأجيل البحث أسبوعني في القانون
امل�ت�ع�ل��ق ب��أص��ول ال�ت�ع�ي�ين ف��ي وظيفة
األس � �ت� ��اذ ال� �س� �ن ��وي ،ب �ط �ل��ب م ��ن وزي ��ر
التربية ،سقط االق�ت��راح املتعلق برفع
الحد األدن��ى لألجور وسالسل روات��ب
موظفي امل�لاك اإلداري ال�ع��ام .أكثر من
ع ��ارض ه��ذا امل �ش��روع كتلة املستقبل،
وعلى رأسها الرئيس فؤاد السنيورة،
ّ
بحجة عدم وجود إيرادات .حيثما يكن
هناك مطالب شعبية ،يكن السنيورة
حاضرًا لتصويب السهام عليها.

Awareness Campaign 2014
Autism Conference
)Using Applied Behavior Analysis (ABA
in Autism Intervention
11th-12th of April 2014
Under the High Patronage of His Excellency Mr. Wael Abou Faour,
Minister of Public Health, the Lebanese Autism Society– LAS with the partnership
of Alfa, managed by Orascom Telecom will hold a Lecture Series on Friday and
Saturday, April 11th- 12 th at Crowne Plaza hotel, Hamra, Beirut - Lebanon.

Petros Galanis, Ph.D.

Binyamin Birkan, Ph.D. Nidal Daou, Ph.D.

University of Athens,
Greece

TOHUM, Foundation
American University
for Early Diagnosis and of Beirut, Lebanon
Education of
Autism, Istanbul, Turkey

Angeliki Gena, Ph.D.
Keynote speaker
University of
Athens, Greece

Simultaneous interpretation available
Friday 11th of April 2014 - Open to all
Saturday 12th of April 2014 - Limited places, priority for Professionals
Deadline for pre-registration - Monday 7th of April 2014

For more information: Phone: 01 449988
Email: training@autismlebanon.org
Visit our website: www.autismlebanon.org

