األربعاء  15تموز  2015العدد 2641

مجتمع وإقتصاد

دراسة

أخبار

انعدام الشعور باألمان

 %25من الالجئين تعرضوا لالعتداء

ّ
صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري
بأن «القانون غير نافذ» ،إال أنه حتى
ال ـس ــاع ــة ،وب ـع ــد  7أشـ ـه ــر ،م ــن إط ــاق
هــذا املــوقــف لــم يجر اتـخــاذ أي خطوة
عملية تقضي بتعليق نفاذ القانون.
وفيما كان «الرهان» على لجنة اإلدارة
وال ـعــدل لـلــدفــع بـهــذا االت ـجــاه وإج ــراء
الـتـعــديــات املـنـصـفــة لـلـطــرفــن ،أقــرت
األخيرة بعض التعديالت «الشكلية»
ف ـ ــي نـ ـيـ ـس ــان املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،م ـب ـق ـي ــة ع ـلــى
«إشكاليات القانون».
وكان رئيس مجلس القضاء األعلى قد
اجتمع منذ نحو ستة أشهر مع قضاة
اإليـجــارات لـ«تقريب وجهات النظر»
وللحؤول دون التباينات الحاصلة،
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،ل ـت ـج ـن ـيــب «ال ـف ــوض ــى
ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـح ــاص ـل ــة» .وب ـع ــد فـتــرة
على االجتماع ،أكدت مصادر قضائية
أن هـ ـن ــاك ت ــوج ـه ــا ل ـل ـق ـضــاة لـتــأخـيــر
بـ ّـت الــدعــاوى ،إال أن فترة التأخير لم
ً
تــدم طــويــا ،حتى بــدأ بعض القضاة
ب ـ ــإص ـ ــدار األحـ ـ ـك ـ ــام امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،تـ ــارة
باالستناد إلى القانون األسبق ،وتارة
باعتبار القانون الجديد نافذًا.
يقول املحامي ماجد ّ
فياض إنه بغض
الـنـظــر ع ــن األح ـك ــام املـتـنــاقـضــة الـتــي
ت ـصــدر (سـ ــواء تـلــك ال ـتــي اع ـت ـبــرت أن
ال ـقــانــون نــافــذ أو ال)« ،ه ـن ــاك حـقــوق
ُ
ُ
تـكـتـســب وح ـق ــوق أخ ــرى ت ـه ــدر ج ــراء
هذا التناقض» .ويضيف فياض« :لم
ً
يعد املرء فعال يدرك في ظل أي قانون
ي ـت ـقــاضــى ب ــه أمـ ـ ــام ال ـق ـض ــاء ف ــي ظــل
مسألة الصراع الدائم».
ي ـق ــول رئ ـي ــس مـحـكـمــة تـمـيـيــز ســابــق
ل ـ ـ ـ ــ»األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» إن «االخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاف ف ــي
االجتهاد هو شــيء طبيعي» ،مخففًا
م ــن «وهـ ــج» الـتـحــذيــر م ــن تـنــاقـضــات
األحـ ـك ــام ال ـت ــي ي ـث ـيــرهــا ك ـث ـي ــرون من
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــن .ي ـس ـت ـب ـعــد
الـقــاضــي إمكانية وص ــول الكثير من
الــدعــاوى إلــى التمييز ،وبالتالي «إن
الهيئة الـعــامــة التمييزية كــي ّ
تكرس
وج ـه ــة ن ـظ ــر ،عـلـيـهــا أن تـسـتـنــد إلــى
قضايا تـكــون قــد وصـلــت أســاســا إلى
هــذه املحاكم» .إال أن مصدرًا قانونيًا
يقول إنه يحق ألي متضرر من أحكام
الـ ـقـ ـض ــاة ال ـع ــدل ـي ــن مـ ــداعـ ــاة ال ــدول ــة
بشأن املسؤولية الناجمة عــن أعمال
ال ـقــاضــي« ،ف ــي ح ــال الـخـطــأ الجسيم
ال ـ ــذي ي ـف ـتــرض أن ال ي ـقــع ف ـيــه قــاض
يهتم بواجباته» ،وفق ما تنص عليه
املادة  741من القانون.

الـ ـ ـ ـ ــوزراء التـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار اس ـت ـث ـنــائــي.
لـكــن املـتــابـعــن للقضية يـعـلـمــون أن
ال ـحــل لـيــس ب ـهــذه ال ـب ـســاطــة ،واألم ــر
ي ـن ـت ـظ ــر صـ ـفـ ـق ــة إلح ـ ـق ـ ــاق ال ـ ـت ـ ــوازن
الطائفي.
رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي ل ـن ـقــابــات
العمال واملستخدمني كاسترو عبد
الله ،قال إن االتحاد يقف إلى جانب
املـيــاومــن ،داعـيــا ممثلي الـعـمــال في
مجلس إدارة الـصـنــدوق إلــى اتـخــاذ
املــوقــف الـحــاســم وتـطـبـيــق الـقــانــون،
وأن ي ـت ــوق ـف ــوا ع ــن ت ـس ـه ـيــل وإمـ ـ ــرار
الـ ـصـ ـفـ ـق ــات عـ ـل ــى حـ ـ ـس ـ ــاب الـ ـعـ ـم ــال
واملوظفني.

أظهر الملخص التنفيذي
لدراسة ستطلقها جامعة
القديس يوسف نهاية
هذا الشهر ،أنه مع مرور
الوقت يتدنى مستوى
األمان لدى الالجئين
السوريين ،وتسوء
عالقاتهم مع السلطات.
فـ  %25من الالجئين
تعرضوا العتداءات لم
يبلغوا بمعظمهم
عنها ،خوفًا ّ من
التوقيف ،ألن  %70منهم
ال يملكون أوراقًا قانونية،
ما يعزز شعورهم
بانعدام األمان
إيفا الشوفي
م ـ ـنـ ــذ أن ب ـ ـ ـ ــدأ ت ـ ــدف ـ ــق ال ــاجـ ـئ ــن
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن إلـ ـ ــى ل ّـ ـبـ ـن ــان ارت ـف ـع ــت
األصــوات التي حــذرت من مخاطر
عدم اعتماد استراتيجية واضحة
في التعامل معهم وعدم إدارة هذا
ّ ّ
املـلــف بشكل سـلـيــم .إل أن الــدولــة
اختارت الهرب ،فاعتمدت سياسة
«ال ــاس ـي ــاس ــة» ف ــي مــواج ـهــة أكـبــر
أزمـ ــة ل ـج ــوء .ب ـعــد س ـن ــوات قـلـيـلــة،
عـ ـن ــدم ــا تـ ـ ـج ـ ــاوز ع ـ ـ ــدد ال ــاج ـئ ــن
امل ـل ـيــون ،انـتـبـهــت مـنـظـمــات األم ــم
املتحدة إلى ضــرورة االلتفات إلى
املجتمعات املضيفة حيث يتنافس
الالجئون واللبنانيون على موارد
ق ـل ـي ـلــة ،م ــا سـ ـي ــؤدي إلـ ــى ان ـف ـجــار
هــذه املجتمعات بــوجــه الالجئني،
فبدأت بتنفيذ مشاريع مخصصة
لهذه املجتمعات بهدف امتصاص
ال ـتــوتــر وتـخـفـيــف االح ـت ـق ــانّ .أم ــا
ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ّـقــد ان ـت ـظــرت
س ـنــوات لـتـقــرر ال ـتــدخــل فــي إدارة
امل ـلــف ،فــأوقـفــت الـلـجــوء ،وفــرضــت
إجـ ـ ـ ــراءات مـ ـش ـ ّـددة ع ـلــى ال ـح ــدود.
ّ
ســلـمــت املـفــوضـيــة الـعـلـيــا لـشــؤون
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ق ـ ــاع ـ ــدة م ـع ـل ــوم ــات ـه ــا
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لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وت ـ ـح ـ ــدي ـ ـدًا لـ ـ ـ ـ ــوزارة
ُ
الشؤون االجتماعية ،وفيما تعلن
املفوضية وجود مليون و 100الف
الجئ ،يتحدث الكثيرون عن أعداد
أكبر .ال تعرف الدولة فعليًا من هم
الالجئون املوجودون على أرضها،
وأين يوجدون ،وقد أظهر امللخص
التنفيذي لــدراســة بـعـنــوان «مــدى
إحـ ـ ـس ـ ــاس الـ ــاج ـ ـئـ ــن الـ ـس ــوري ــن
باألمان في لبنان» ،أجراها معهد
الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة
القديس يوسف ،وستصدر نهاية
ّ
هــذا الشهر ،أن  %70من الالجئني
ال ي ـم ـل ـكــون وث ــائ ــق إقـ ــامـ ــة ،فـيـمــا
 %79ف ـقــط مـنـهــم م ـس ـج ـلــون لــدى
املفوضية.
ّ
تــأخــر الــدولــة فــي إدارة األزم ــة أثــر
على
كثيرًا باللبنانيني والالجئني ّ
ّ
حد سواء ،وقد أثبتت الدراسة أنه
مــع م ــرور الــوقــت يـتــدنــى مستوى
األمان لدى الالجئني واللبنانيني،
كذلك تسوء عــاقــات الالجئني مع
السلطات.
ّ
وي ـظ ـه ــر أن  %34م ــن ال ـس ــوري ــن
ف ــي ب ـي ــروت ال ي ـش ـعــرون ب ــاألم ــان،
وتنخفض هــذه النسبة إلــى %30
في الشمال %27 ،في البقاع%18 ،
في جبل لبنان و %13في الجنوب.
إذًا ،عـ ّـبــر ال ــاج ـئ ــون ع ــن مـسـتــوى

 %28من الالجئين
ال يتمكنون من
الوصول إلى الخدمات
أعـلــى مــن األم ــان فــي الـجـنــوب ،في
ّ
ح ــن أن امل ــوج ــودي ــن ف ــي عــرســال
ُ
وطــرابـلــس وب ـيــروت سـجــل لديهم
أدنـ ــى مـسـتــوى م ــن األم ـ ــان .يـحــدد
الـقـســم ال ـثــانــي م ــن ال ــدراس ــة مــدى
شعور اللبنانيني باألمان ،إذ ّ
تبي
ّ
أن نـحــو  %50مــن الـلـبـنــانـيــن في
أغلب املناطق ال يشعرون باألمان،
وي ـت ـط ــاب ــق ت ــوزي ــع ه ـ ــذا ال ـش ـعــور
حـســب املـنــاطــق مــع تــوزيــع شعور
الالجئني.
ي ـ ــؤث ـ ــر حـ ـ ـص ـ ــول الـ ــاج ـ ـئـ ــن ع ـلــى

األوراق ال ـقــانــون ـيــة ك ـث ـي ـرًا بـمــدى
ش ـعــورهــم بـ ــاألمـ ــان ،ف ـ ـ  %91من
ال ـس ــوري ــن ي ـع ـت ـقــدون أن اإلق ــام ــة
ت ــؤث ــر ب ـم ــدى ش ـع ــوره ــم ب ــاألم ــان.
وحـ ـس ــب الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،اع ـ ـتـ ــرف 293
الج ـ ـئ ـ ــا م ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ــل  1200الجـ ــئ
ّ
بتعرضهم /أو عائالتهم
مستطلع
لحالة اع ـتــداء ،أي نسبة  %25من
الالجئني تعرضت لــاعـتــداء ،لكن
 %69مــن ه ــؤالء لــم يـفـعـلــوا شيئًا
ردًا على االع ـتــداء فيما أبـلــغ %13
ف ـق ــط م ـن ـهــم ال ـس ـل ـط ــات %86 .مــن
َ
هــذه الـحــاالت ُح ِّملت مسؤوليتها
ّ
ملـعـتــديــن لـبـنــانـيــن ،وق ــد ُســجـلــت
أع ـل ــى ن ـس ـبــة م ــن االعـ ـ ـت ـ ــداءات في
بـيــروت ،طرابلس ،عــرســال ،اللبوة
وبـعـلـبــك .الـسـبــب الــرئـيـســي لـعــدم
ال ـت ـب ـل ـيــغ ه ــو عـ ــدم امـ ـت ــاك ه ــؤالء
إق ـ ـ ــام ـ ـ ــات ،م ـ ــا يـ ـع ـ ّـرضـ ـه ــم ل ـخ ـطــر
التوقيف من قبل األجهزة األمنية،
فـتـتـحـ ّـول القضية مــن اع ـتــداء إلــى
عدم امتالك أوراق قانونية .يشكو
ال ــاجـ ـئ ــون أن ال ـس ـب ــب الــرئ ـي ـســي
ل ـع ــدم ام ـتــاك ـهــم أوراق ـ ـ ــا قــانــونـيــة
هــو ض ــرورة وج ــود كفيل لبناني
وارتـ ـ ـف ـ ــاع ت ـك ـل ـفــة ال ـ ــرس ـ ــوم .يــؤثــر
ان ـع ــدام األوراق الـقــانــونـيــة بتنقل
الالجئني ،خصوصًا على حواجز
الـقــوى األمنية ،إذ صـ ّـرح  %48من
ال ــذي ــن ال ي ـم ـل ـكــون إقـ ــامـ ــات أن ـهــم
واجهوا مشاكل على الحواجز.
ُ
تعتبر املديرية العامة لألمن العام
الـ ـجـ ـه ــاز األك ـ ـثـ ــر س ـ ــوءًا بــالـنـسـبــة
إل ــى الــاج ـئــن ،إذ تــؤكــد ال ــدراس ــة
ّ
أن الـ ـنـ ـظ ــرة األك ـ ـثـ ــر س ـل ـب ـيــة ل ــدى
الــاجـئــن هــي لــأمــن ال ـع ــام ،فيما
ّ
أع ـلــن نـحــو  %75مـنـهــم أن لديهم
نـ ـظ ــرة إي ـج ــاب ـي ــة ل ـل ـج ـيــش وق ــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي .وت ـل ـفــت ال ــدراس ــة
ّ
إلى أن أكثر الرجال يتسجلون لدى
األمـ ــن ال ـع ــام ،بـيـنـمــا ال ـن ـســاء أكـثــر
ً
احتماال للتسجيل لدى املفوضية،
علمًا بأن النساء يواجهن مشاكل
أقل على الحواجز مقارنة بالرجال.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول إلـ ــى
ّ
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ،تـ ـ ـب ـ ـ ّـن أن  %28مــن
الالجئني ال يتمكنون من الوصول
إلى الخدمات مقابل  %27يتمكنون
أحيانًا من الوصول إلى الخدمات.
وق ـ ــال  %37م ـن ـه ــم إنـ ـه ــم ي ـت ـل ـقــون
م ـعــام ـلــة س ـي ـئــة ع ـنــدمــا ي ـحــاولــون
الحصول على الخدمات.

مزارعون يطالبون
برفع التعديات عن ساقية رأس المال
نفذ مزارعون من الهرمل اعتصامًا أمس للمطالبة
برفع «التعديات عن ساقية رأس املال ومنع الهدر
وتنظيم التوزيع ليتمكنوا من ري البساتني التي
ي ـهــددهــا ال ـي ـبــاس» .ودع ــا املـعـتـصـمــون املعنيني
إل ــى «إي ـج ــاد حــل ســريــع لـلـمــوضــوع بـعــد تحول
مجرى الساقية إلــى مصب للمياه اآلسـنــة ،التي
تفوح منها روائــح تهدد سكان البيوت املجاورة
باألمراض ،محذرين من التصعيد في حال عدم
التجاوب مع مطالبهم».
نقابة المستشفيات:
شكاوى المرضى ستستمر!
اللقاء الــذي عقده وزيــر الصحة وائــل أبــو فاعور
مــع نـقــابــة أص ـحــاب املـسـتـشـفـيــات الـخــاصــة في
مبنى اإلدارة املركزية للجامعة اللبنانية ،عرض
فيه أصحاب املستشفيات مطالبهم ،وال سيما
تـســديــد ال ــدي ــون لـهــم املـسـتـحـقــة فــي ذم ــة الــدولــة
اللبنانية ،فيما طالبهم أبــو فاعور باملبادرة إلى
معالجة ش ـكــاوى املــرضــى ،الــذيــن يـعــانــون على
أب ــواب املستشفيات ،وتحسني معاملة مرضى
وزارة الصحة ،فال يشعر هؤالء بأنهم مرذولون
أو مــرفــوضــون عـنــدمــا يـعــالـجــون عـلــى حـســاب
ال ــدول ــة ،وال ـت ــزام الـفــواتـيــر الـصـحـيـحــة ،فــا يعمد
بعض املستشفيات إلى تضخيم بعض الفواتير.
وقال رئيس النقابة سليمان هارون «إن الوصول
إلى هدف عدم وجــود شكاوى على اإلطــاق هو
أمــر صعب جـدًا ،لكننا من دون شــك ،اتفقنا مع
الوزير أبو فاعور على أن تقوم املستشفيات من
ضمن اإلمـكــانــات املتاحة ،بأقصى مــا يمكن أن
تـقــوم بــه ،على أن يعمل وزي ــر الصحة وال ــوزارة
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ع ـل ــى ت ــأم ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ـش ــروع ــة
للمستشفيات».
ً
ابتداء من أول أيلول
حراك هيئة التنسيق
تستعد هيئة التنسيق النقابية لتنفيذ خطواتها
ً
ابتداء من أوائل أيلول املقبل
التصعيدية امليدانية
بــالـتــزامــن مــع ع ــودة املـ ــدارس ،وإن كــانــت تسعى
إلى أن يكون التحرك في أوجه مع انعقاد الدورة
االستثنائية ملجلس النواب إذا انعقدت للضغط
باتجاه إقرار سلسلة الرتب والرواتب .كذلك فهي
ُ
تـعـ ّـد ل ــدورة إع ــداد نقابي للمعلمني فــي بــدايــة آب
املقبل وللموظفني في منتصف أيلول.
رابطة موظفي اإلدارة
ّ
تلوح بالخيارات الصعبة
ح ــذرت الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة لــرابـطــة مــوظـفــي اإلدارة
العامة من «أن عدم إقرار السلسلة للسنة الرابعة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ب ـعــدمــا قـ ــارب الـتـضـخــم ،%150
سيدفع الرابطة إلى خيارات صعبة ،ال نتمنى أبدًا
الوصول إليها ،وهي تدعو املسؤولني إلى ّ
تحمل
مسؤولياتهم حرصًا على اإلدارة ومصالح الناس
والوطن ،وهي لن تبقى مكتوفة األيــدي أمــام هذا
االستهتار بحقوقها ،ألنــه بسقوط اإلدارة ،التي
كــانــت وستبقى املساحة الــوحـيــدة الـتــي تتالقى
فيها كل مكونات املجتمع اللبناني ،ينهار الوطن».
الدورة الثانية المتحانات المهني
في  15أيلول
كشف وزيــر التربية الياس بو صعب ،أن الــدورة
الثانية لالمتحانات املهنية ستقام في  15أيلول
املـقـبــل .وأع ـلــن ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــده في
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي في
الدكوانة ،صدور نتائج عشرة آالف مرشح فقط،
على أن ذلك سيستمر في األيــام املقبلة بحسب
إن ـجــاز عـمــل ال ـل ـجــان .وت ـحــدث عــن نـســب نجاح
ً
متفاوتة ،ففي الفنون الفندقية مثال بلغت نسبة
الـنـجــاح  ،%79وف ــي الـبـيــع وال ـعــاقــات الـتـجــاريــة
المست  .%18,9وقــال ّإن العام املقبل سيشهد
تـسـجـيــل ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي لـكــل مــرشــح عند
تقديمه طلب الترشيح لكي تصله النتيجة فور
صــدورهــا على عنوانه الـخــاص ،ولكي ال يتكبد
مشقة االنتظار أو ثمن رسائل نصية .وقد تقدم
إلى امتحانات التعليم املهني نحو  30ألف مرشح
يتوزعون على  157اختصاصًا.

