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عدل

ّ
قضية طارق الملح مقاضاة الوزارة ودار األيتام اإلسالمية
أعلنت «المفكرة
القانونية» ،أمس،
مباشرة إجراءات
التقاضي بالنيابة عن
طارق المالح ( 22عامًا)،
الشاب الذي ّ
تعرض
لالغتصاب في دار
األيتام اإلسالمية على
مدى خمس سنوات.
الدعوى ستكون
ّ
ضد وزارة الشؤون
االجتماعية ودار الرعاية
المذكورة .الهدف منها
ال يقتصر على تحصيل
الحقوق المنتهكة
للمالح فحسب ،بل «نقل
البديلة
قضية الرعاية
ً
الى منبر القضاء» ،أمال
بـ»فرض ضوابط قانونية
في مواجهة منزلقات
النظام السياسي
السائد»

تنفق وزارة
الشؤون
االجتماعية
 %70من
موازنتها على
ّ
مؤسسات دور
الرعاية (مروان
طحطح)

هديل فرفور
مـ ـن ــذ عـ ـش ــري ــن ع ـ ــام ـ ــا ،أودع ط ـ ــارق
املــاح في دار األيـتــام اإلسالمية .كان
ع ـم ــره ت ـســع س ـن ــوات ع ـنــدمــا ت ـعـ ّـرض
لــاغ ـت ـصــاب م ــن ق ـبــل ثــاثــة «ش ـ ّـب ــان»
(ه ــم أط ـف ــال أي ـضــا ف ــي ال ـ ــدار ت ـتــراوح
أعـ ـم ــاره ــم ب ــن  14و 15عـ ــامـ ــا) .بـقــي
ّ
يتعرض لالغتصاب حتى الـ14
املالح
من عمره ،حينها قرر «الهرب» .طوال
خ ـم ــس سـ ـن ــوات ل ــم ي ـت ـج ـ ّـرأ ال ـط ـفــل/
الشاب على الشكوى أو اإلفصاح.
«الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة الـ ـت ــي س ـم ـح ــت ب ـت ـع ـ ّـرض ــي
لــاغـتـصــاب ل ــن تـسـمــح ل ــي بــالـتـجــرؤ
ع ـل ــى الـ ـشـ ـك ــوى» ،ي ـق ــول امل ـ ــاح ال ــذي
ّ
«ي ـع ــز ع ـل ـيــه» أن ال ـ ــدار ل ــم ت ـســأل عنه
عندما فـ ّـر« .وال كأنو في ولــد اختفى
مــن ع ـن ــدن» .كـثـيــرة هــي «الـخـبــريــات»
التي يقولها املالح عن طبيعة الحياة
فــي ال ــدار وعــن «اسـتـمــرار االنتهاكات
ال ـت ــي ال تـ ــزال تـحـصــل ح ـتــى ال ـي ــوم».
إال أن املــؤلــم بالنسبة إلــى ط ــارق هو
صعوبة املواجهة التي خاضها بوجه
الــدار «املحمية» من ال ــوزارة (السلطة
املؤتمنة) قبل كل جهة أخرى.
«ك ـ ــان ـ ــوا ي ـق ــول ــول ــي م ـل ـف ــك ع ـن ــد دار
الفتوى روح خدو من هنيك» ،هذا ما

كان ُيقال للمالح في كل مرة كان يريد
متابعة شكواه .ويضيف املالح« :وزير
الشؤون االجتماعية رفض استقبالي،
واملجلس االعلى للطفولة عرض ّ
علي
مبلغًا مــن امل ــال ل ـقــاء سـكــوتــي ،إال أن
ه ـن ــاك املـ ـئ ــات م ــن االط ـ ـفـ ــال م ــا زالـ ــوا
يـتـعــرضــون مل ــا تـعــرضــت ل ــه وال أحــد
ي ـج ــرؤ ع ـلــى رف ــع الـ ـص ــوت» .م ــن هنا
كانت املـبــادرة التي أطلقتها «املفكرة
ال ـق ــان ــون ـي ــة» ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جـمـعـيــة
«ب ــدائ ــل» ل ــرف ــع ال ـص ــوت ولــ»تـحـقـيــق
ت ـ ـح ـ ــرك اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي داع ـ ـ ـ ـ ــم ل ـج ـم ـيــع
األش ـ ـخ ـ ــاص امل ـ ــودع ـ ــن ب ـم ــؤس ـس ــات
رع ــاي ــة ب ــدي ـل ــة» .املـ ـب ــادرة تـنـطـلــق من
السعي الى مواجهة «النظام الرعائي
املؤسساتي الــذي يسمح ويتيح هذا
الـنــوع مــن االنتهاكات وغـيــرهــا» .هذا
ال ـن ـظ ــام ل ـي ــس إال ان ـع ـك ــاس ــا لـلـنـظــام
ال ـط ــائ ـف ــي ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى امل ـحــاص ـصــة
وغـ ـي ــره ــا ،ب ـح ـيــث ك ــل زعـ ـي ــم طــائـفــي
«يربي» رعاياه .وليس غياب أي قانون
مدني يرعى هذه املسألة وينظمها إال
ً
دليال على «السلخ» املتعمد للجذور،
بحيث يصبح والء هؤالء لدور رعاية
الطائفة التي ينتمون اليها.
ت ـق ــول م ــدي ــرة ج ـم ـع ـيــة بـ ــدائـ ــل ،زي ـنــة
ّ
علوش ،إن املؤسسات الرعائية ،وعلى

اختالف نظم الرعاية املعتمدة فيها،
«تعتمد نظام رعاية مؤسساتيًا ،هو
األخطر من ناحية النوعية والحماية،
وفق املعايير الدولية للرعاية البديلة
الصادرة عن االمم املتحدة عام .»2009
وبحسب تقرير «هيئة االمم املتحدة»
ّ
ال ـصــادر عــام  2006املتعلق بــأوضــاع
األطـ ـف ــال ،ف ــإن ه ـنــاك ح ــوال ــى  28ألــف
طفل مــودعــن فــي مؤسسات رعائية.
«نـتـكـلــم ع ــن أك ـثــر م ــن  %2م ــن أطـفــال

المسألة تتصل بممارسات النظام
القائمة على المحاصصة
ل ـب ـن ــان مـ ـت ــروك ــن مل ــؤسـ ـس ــات تــرســم
مصير حياتهم بــأمــوال مــدفــوعــة من
قبل الدولة متمثلة في وزارة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ومـ ـت ــروك ــن مـ ــن جـهــة
ّ
أخرى لسماسرة بيع األطفال» ،تعلق
ّ
عــلــوش ،الفـتـ ّـة ال ــى اإله ـمــال الحاصل
ّ
املتعلق بالتبني غير الشرعي املمارس
اإلحصاءات أو
في لبنان ،والى «غياب
ّ
األرقام التقريبية لحاالت التبني غير
الشرعي».
املـفــارقــة أن «األمـ ــوال املــدفــوعــة» التي
تـشـيــر إل ـي ـهــا ع ـل ــوش وال ـت ــي تنفقها

وزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة عـلــى
مــؤس ـســات ال ــرع ــاي ــة ت ـصــل ال ــى %70
م ــن مـ ــوازنـ ــة الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وهـ ــو أمـ ــر مــن
املفترض أن ينعكس إيجابًا على أداء
هذه املؤسسات على مستوى الرقابة
وال ـت ـع ـل ـيــم وت ــأم ــن اإلط ـ ـ ــار الـصـحــي
والـ ـنـ ـفـ ـس ــي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي امل ـن ــاس ــب
لألطفال املــودعــن ،وهــو أمــر تدحضه
املعطيات والتقارير امليدانية .بل على
ال ـع ـكــس ،تـشـيــر «ب ــدائ ــل» ال ــى تـقــاريــر
مــوث ـقــة الن ـت ـهــاكــات ع ــدي ــدة يـتـعـ ّـرض
لها األطـفــال «إضــافــة الــى االنتهاكات
ً
ال ـج ـن ـس ـي ــة الـ ـف ــاضـ ـح ــة» ،فـ ـض ــا عــن
غياب األداء الرقابي وانعدام الشروط
الصحية النفسية.
يـ ـق ــول املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ــ»امل ـف ـك ــرة
القانونية» ،املحامي نزار صاغية ،إنه
ّ
في أي دولة ،تحظى األسئلة املتعلقة
ب ــالـ ـض ــواب ــط اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة
والقضائية الواجب توافرها لضمان
ســامــة هـ ــؤالء األط ـف ــال بـحـ ّـيــز واس ــع
م ــن االهـ ـتـ ـم ــام« ،ولـ ـك ــن ع ـل ــى نـقـيــض
ذلك ،فإن مواقف السلطتني التنفيذية
والتشريعية تبقى ملتزمة الصمت».
ويـشـيــر صــاغـيــة ال ــى أدب ـي ــات الـغــرف
املغلقة التي تتناول املسألة «على أنها
تـتـصــل ب ـم ـمــارســات ال ـن ـظــام الـقــائـمــة
ع ـلــى امل ـح ــاص ـص ــة ،وأن أي م ـحــاولــة
ّ
يضر بمصالح أصحابها».
لتغييرها
وي ـض ـي ــف ص ــاغ ـي ــة «وعـ ـلـ ـي ــه ،يـنـســى
وزيــر الشؤون االجتماعية أن املسألة
هــي مـســألــة ح ـقــوق أط ـفــال بــالــرعــايــة،
ً
ففي ظل هذا النظام ،هي أوال وأخيرًا
مسألة سياسية تتوزع على أساسها
الحصص ،وأي إع ــادة نظر فيها هي
بمثابة الـتـفــاف ح ــول ش ــروط النظام
الذي ارتضاه الوزير».
«لـهـلــق ع ـنــدي ثـقــة بــال ـق ـضــاء» ،يـقــول
امل ـ ـ ــاح فـ ــرحـ ــا ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى أن فــرصــة
«اح ـت ـض ــان ــه م ــن ب ــدائ ــل واملـ ـفـ ـك ــرة ال
ي ـح ـظ ــى ب ـه ــا آالف األط ـ ـفـ ــال غـ ـي ــره».
ب ــرأي ــه ،ال ـح ــل يـكـمــن ف ــي إع ـ ــادة طــرح
هذه املسألة كقضية رأي عام .من هنا
ك ــان إع ــان املـفـكــرة الـقــانــونـيــة إطــاق
ورشــة لصياغة قــانــون حــول الرعاية
ً
ً
ابتداء من  2015/5/15فضال
البديلة
ع ــن إعــان ـهــا دع ــم أي م ـب ــادرة إلع ــاء
ال ـ ـصـ ــوت مـ ـن ــاص ــرة لـ ـحـ ـق ــوق جـمـيــع
األطـفــال واألشـخــاص الذين تعرضوا
للفصل عن بيئتهم العائلية.

جامعات

الجامعة اللبنانية يوم الغزل بالهيئات االقتصادية
حسين مهدي
«تــوق ـع ـنــا أن ي ـتــم االع ـ ــان ع ــن تـقــديــم
ه ـبــة مــال ـيــة سـخـيــة ب ـه ــدف املـســاهـمــة
فــي تـطــويــر الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة» .هــذا
ما قاله عدد من األساتذة في محاولة
لتفسير سـبــب إح ـيــاء «ي ــوم الجامعة
الـلـبـنــانـيــة» أم ــس ،تـحــت ع ـنــوان «يــوم
تعزيز العالقة مع الهيئات االقتصادية
ومؤسسات االنتاج».
ّ
اتـســم الحفل بــالـغــزل املـتـبــادل بــن كل
مــن رئـيــس الجامعة اللبنانية عدنان
ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ح ـ ـسـ ــن ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
االق ـت ـصــاديــة ال ــوزي ــر ال ـســابــق عــدنــان
الـ ـقـ ـص ــار الـ ـ ـ ــذي خ ـ ّـصـ ـص ــت ل ـ ــه ك ـل ـمــة
بــاســم «أص ــدق ــاء الـجــامـعــة والـهـيـئــات
االقتصادية» .رئيس الجامعة ّ
تحدث
فـ ــي ك ـل ـمــة «شـ ــاعـ ــريـ ــة» عـ ــن ال ـجــام ـعــة
«املستقلة» ،حيث «املسؤول الجامعي،
عـمـيـدًا ك ــان أو مــدي ـرًا أو رئـيــس قسم،
ال ُيختار لطائفته أو لفئويته ،وإنما
لكفايته العلمية واالداري ــة ،بعيدًا عن
االسـ ـت ــزالم وال ـت ـب ـع ـيــة» ،م ـع ــددًا مــزايــا

كـلـيــات الـجــامـعــة ،قـبــل أن يـتــوقــف عن
إلقاء كلمته إللقاء التحية على «معالي
الوزير القصار» ،الذي حضر متأخرًا.
ّ
وجه القصار تحية الى رئيس الجامعة
على الجهد املبذول «فــي سبيل إعــادة
االعتبار للجامعة اللبنانية» .يهمس
أحد األساتذة الحاضرين لزميل له «أال
تبدأ إعادة االعتبار للجامعة اللبنانية
بتقديم الدعم املادي لها ال للجامعات
الخاصة».
القصار استشهد بتجربته «املثمرة»
مــع السيد حسني فــي حكومة سعد
ال ـح ــري ــري« ،ح ـيــث كـنــا نـلـتـقــي على
مـ ــواقـ ــف واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة» .ورأى ال ـق ـص ــار
وج ـ ـ ـ ــود «ف ـ ـ ـ ــرص ه ــائـ ـل ــة ملـ ــزيـ ــد مــن
الـتـعــاون بــن الـهـيـئــات االقـتـصــاديــة
والجامعة اللبنانية بهدف تطوير
منظومة تعليمية وطنية تستجيب
لالحتياجات الفعلية لسوق العمل».
أح ـ ــد أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـج ــام ـع ــة ق ــال
ل ـ ـ ــ»األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن ـ ــه «ل ـ ـيـ ــس ه ـ ـنـ ــاك ّ
أي
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ت ــم ال ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا فــي
س ـب ـي ــل إن ـ ـجـ ــاز شـ ــراكـ ــة مـ ــع ال ـه ـي ـئــات

االقتصادية ،ودعوة القصار إلى إلقاء
كلمة باسم هذه الهيئات لم تأت ضمن
أي خطة مدروسة ،ما يطرح الكثير من
عالمات االستفهام حول العالقة التي
يرسمها رئيس الجامعة مع الهيئات
االقتصادية».
عضو مجلس الجامعة علي رمال قال
إن ال ــره ــان ،بـعــد الـكـلـمــة «اإليـجــابـيــة»

«أال تبدأ إعادة االعتبار للجامعة
اللبنانية بتقديم الدعم المادي
لها ال للجامعات الخاصة».
لـلـقـصــار ف ــي ه ــذا االح ـت ـف ــال ،ه ــو على
بناء شــراكــة مــع الهيئات االقتصادية
ومــؤس ـســات االن ـت ــاج« ،ب ـهــدف تطوير
البرامج التعليمية ملالقاة احتياجات
س ـ ــوق ال ـع ـم ــل وم ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـس ــوق»،
م ـع ـت ــرف ــا بـ ـ ــأن الـ ـج ــامـ ـع ــة لـ ــم تـ ـق ــم فــي
السابق بصياغة أي خطة لبناء هذه
ال ـش ــراك ــة واالن ـف ـت ــاح ع ـلــى مــؤسـســات
االنتاج وسوق العمل.

وحــدهــا كلمة راش ـيــل حبيقة ،رئيسة
الـهـيـئــة الـتـنـفـيــذيــة لــراب ـطــة األس ــات ــذة
امل ـت ـف ــرغ ــن ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
المـســت بشكل مـبــاشــر بـعــض قضايا
ال ـجــام ـعــة األس ــاس ـي ــة ال ــواج ــب الـعـمــل
ألج ـل ـه ــا ،ك ـ ـضـ ــرورة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى رف ــع
الـ ـظـ ـل ــم ع ـ ــن األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة املـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن
امل ـس ـت ـث ـنــن م ــن ال ـت ـف ــرغ وامل ـس ـتــوفــن
ل ـشــروطــه ،والـتـطـبـيــق الـكــامــل لـقــانــون
الـ ـتـ ـف ــرغ ،ت ــأم ــن املـ ــوازنـ ــة ال ـض ــروري ـ ًـة
للجامعة والعمل على رفعها … ّ
مثمنة
عاليًا «دور طالبنا النضالي في عملية
بناء الجامعة».
يذكر أن القاعة التي امتألت باألساتذة
واملــوظـفــن حضر اليها عــدد قليل من
ال ـط ــاب ،فــي حــن سـ ّـجــل ل ـطــاب كلية
الصحة حضورهم للترويج للعالجات
وامل ـ ـعـ ــاي ـ ـنـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا ال ـك ـل ـيــة
للمواطنني .وتخلل الحفل إطالق كتاب
«األخـ ــويـ ــن ال ــرح ـب ــان ــي :إب ـ ـ ــداع ف ـكــري
وفني» من إصــدار منشورات الجامعة
اللبنانية.

