6

اإلثنين  18آذار  2019العدد 3714

اإلثنين  18آذار  2019العدد 3714

مجتمع

مجتمع
تقرير

شبهات فساد واختالسات

ختم بلدية سبلين بالشمع األحمر!

محمد الجنون
ب ــإش ــارة مــن الـنـيــابــة الـعــامــة املــالـيــة،
ده ــم عـنــاصــر مــن مـكـتــب مكافحة
الـجــرائــم املــالـيــة مبنى بلدية سبلني
(إقـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــروب) ،ل ـي ــل ال ـج ـم ـعــة
امل ـ ــاض ـ ــي ،وصـ ـ ـ ـ ـ ــادروا م ـس ـت ـن ــدات
صرف ونسخًا من قرارات املجلس
البلدي وأوراق ــا وسـجــات ،وختموا
مكاتبها بالشمع األحمر.
م ـصــادر الـبـلــديــة أبـلـغــت «األخ ـب ــار»
ّأن النيابة العامة طلبت مــن رئيس
البلدية محمد قوبر ،املحسوب على
الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي ،إبــاغ
املوظفني بأنه ممنوع عليهم دخول

املكاتب تحت طائلة املسؤولية ،فيما
من ُامل ّ
قرر أن يمثل قوبر مجددًا أمام
املــدعــي ال ـعــام املــالــي ال ـقــاضــي علي
إبراهيم ،على أن تمثل أمام ابراهيم
أيـ ـض ــا زوجـ ـ ــة ق ــوب ــر الـ ـت ــي تـشـغــل
منصب أمني الصندوق في البلدية،
وع ــدد مــن أع ـضــاء املـجـلــس البلدي
وموظفون.
ّ
املدعي العام املالي أكد لـ«األخبار» ّأن
ّ
«النيابة العامة املالية تحفظت على
مجموعة من سجالت البلدية بهدف
الـتـحـقـيــق ف ــي ق ـضــايــا اخ ـتــاســات
مالية وردت في إخبار ُم ّ
قدم اليها»،
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أنـ ــه اسـتـمــع إل ــى قــوبــر
ّ
مرتني« ،والتحقيق مستمر معه ومع

كــل مــن شمله اإلخـبــار ،حتى جالء
الحقيقة كاملة في شأن القضية».
املـ ـص ــادر امل ـط ـل ـعــة أشـ ـ ــارت الـ ــى أن
االسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاءات م ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـل ـفــات
ف ـســاد م ــال ــي ،أب ــرزه ــا  200مليون
ل ـي ــرة خـ ّـصـصـتـهــا وزارة الـشـبــاب
وال ــري ــاض ــة إلن ـش ــاء مـجـمــع مــاعــب
فــي سبلني ،لــم ُيـعــرف «مصيرها»،
بـ ـع ــدم ــا ُوضـ ـ ـ ــع الـ ـحـ ـج ــر األس ـ ــاس
ّ
للمشروع عــام  2017ولــم تنفذ أي
ّ
أعمال حتى اليوم .وأكد مصدر في
وزارة الشباب والرياضة لـ«األخبار»
ّأن «أي قضية ترتبط بملف أمــوال
الوزارة في البلديات لن يتم السكوت
عنها ،وفي حال تأكدت أي معطيات

متعلقة بصرف األم ــوال املرصودة
مل ـج ـم ــع امل ـ ــاع ـ ــب ،فـ ـ ــإن هـ ـ ــذا االمـ ــر
س ـي ـع ـ ّـرض أي مــرت ـكــب لـلـمـســاءلــة
واملحاسبة القانونية».
وكان املجلس البلدي شهد خالفات
حادة بني رئيس البلدية وأعضاء في
املجلس فتحوا باب املساءلة في شأن
عــدد مــن املـلـفــات الـتــي ت ــدور حولها
ش ـب ـه ــات فـ ـس ــاد .وب ـح ـس ــب بـعــض
األعضاءّ ،
فإن «الشبهات حول األداء
ّ
البلدي تجلت بوضوح في ملف بناء
القصر البلدي الذي فاقت كلفته 10
أض ـعــاف القيمة امل ـق ــدرة» .وم ــن بني
ُ
امل ـل ـفــات ال ـتــي تـثـيــر ال ـش ـكــوك أيـضــا
مشروع مولدات للكهرباء استقدمها

69000
نازح

هو العدد التقريبي للمقيمين في  974تجمعًا للنازحين
السوريين على ضفاف نهر الليطاني في بلدات البقاعين
الغربي واألوسط وزحلة ومحيطها ،بحسب مسح أجرته
ّ
التجمعات
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني .تضم هذه
نحو  11,466خيمة يقدر عدد القاطنين فيها بحوالي
 68,645نازحًا من مختلف األعمار .المسح الذي استهدف
تبيان نسبة مساهمة النازحين في تلويث النهر ،كشف
التجمعات ّ
ّ
تصب مياهها المبتذلة بشكل مباشر
أن هذه

أو غير مباشر في النهر .وقدرت كميات هذه المياه بنحو
 5,766مترًا مكعبًا يوميًا ،ما يــوازي  2,104,655مترًا
مكعبًا سنويًا (اعتمادًا على أن معدل استهالك النازح
الواحد يقدر بـ  84ليترًا يوميًا) .المصلحة لفتت إلى أن
هذه األرقام «تعكس الوضع الكارثي الذي يلحق بنهر
الليطاني وسكان الحوض األعلى ،ال سيما إذا أضفنا اليها
أعداد النازحين القاطنين خارج المخيمات».
(تصوير هيثم الموسوي)

َ
ْ
بلدية الجديدة
استمالك عقارات لمنافع خاصة؟
تقرير

هديل فرفور
ف ــي الـ ـس ــادس م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري،
ّ
سجل أصحاب العقارين  713و1203
في منطقة الجديدة العقارية شكوى
لــدى قلم محافظة جبل لبنان ّ
ضد
رئـيــس بلدية الـجــديــدة  -البوشرية
 ال ـس ـ ّـد أنـ ـط ــوان جـ ـب ــارة ،ب ـعــد ق ــرار(رقـ ـم ــه  )80أص ــدرت ــه ال ـب ـل ــدي ــة ،فــي
 ،2019/2/5ق ـ ـضـ ــى ب ــاسـ ـتـ ـم ــاك
الـ ـعـ ـق ــاري ــن (ض ـ ّـم ـه ـم ــا أص ـحــاب ـه ـمــا
ضـ ـم ــن ع ـ ـقـ ــار يـ ـحـ ـم ــل ال ـ ــرق ـ ــم )713
«لتخصيصهما كموقف للسيارات
( )...وتـسـهـيــل أمـ ــور امل ــواط ـن ــن في
محيط قصر عدل جديدة املنت (.»)...
ال ـش ـكــوى ال ـت ــي ت ـق ــدم ب ـهــا أص ـحــاب
ال ـع ـقــاريــن (أديـ ـب ــة زي ـ ــدان ووكـيـلـهــا
زوجها رامي الخوري) تتهم جبارة
ب ـ ـ ـ «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاء» عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــاري ــن
لـ «غايات شخصية ...بحجة املنفعة

رئيس البلدية ينفي نية إقامة
موقف ،رغم أن قرار االستمالك
جاء ً
بناء على هذا االدعاء
ً
ال ـع ــام ــة» ،و«م ـح ــاب ــاة لــرجــل أع ـمــال
نــافــذ فــي املـنـطـقــة يسكن فــي املبنى
امل ــاص ــق لـلـعـقــار ،وي ــرف ــض تشييد
أي مبنى مقابل مبناه»! وأوضحت
ّ
أن هـنــاك عـقــارًا قريبًا (رقـمــه )1199
تملكه البلدية (تبلغ مساحته أربعة
أض ـ ـعـ ــاف م ـس ــاح ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــن 713
وُ ،)1203يستخدم موقفًا للسيارات
ّ
ح ــالـ ـي ــا .كـ ــذلـ ــك ،ف ـ ـ ــإن هـ ـن ــاك مــوق ـفــا
ً
آخــر مقابل قصر ال ـعــدل ،فـضــا عن
مــوقــف مـخـصــص لـلـمـحــامــن ضمن
القصر نفسه .ولفتت إلى أن «ضغط
العمل في قصر العدل في الجديدة
ّ
أق ــل مـمــا ه ــو ف ــي ق ـصــور ال ـع ــدل في
ب ـي ــروت أو ب ـع ـبــدا ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن ــه ال

رد

رقم اليوم

الرئيس لتزويد أبناء سبلني بالطاقة
مجانًا مقابل تزويد سكان البلدة من
غير أبنائها بالكهرباء مقابل بدل
مادي .وخالل متابعة املجلس البلدي
للموضوعّ ،
تبي ّأن األموال التي كانت
البلدية تجنيها لم تدخل الصندوق
تذرع رئيس البلدية ّ
البلدي« ،وقد ّ
بأن
جهد خــاص ،ولم
هذا املشروع ثمرة ٍ
يكن من أموال البلدية».
أحـ ــد أعـ ـض ــاء امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي قــال
إن رئـيــس البلدية «عـمــد الــى تأجير
ع ـق ــارات لـلـبـلــديــة آلج ــال طــويـلــة من
دون الرجوع إلى املجلس» .معارضو
قــوبــر اتهموه أيـضــا بـ«تقاضي بني
 10آالف دوالر و 15ألفًا من أصحاب
املشاريع السكنية في شــارع داوود
العلي في البلدة إلعطائهم التراخيص
الــازمــة وتسهيل أمــورهــم مــن أجــل
تشييد الطبقات األخيرة (الــروف)».
ّ
وأكـ ــد هـ ــؤالء أن «عـ ــددًا كـبـيـرًا ممن
دفعوا هــذه املبالغ أبــدوا استعدادهم
لإلدالء بشهاداتهم في هذه القضية
أمام القضاء املختص».

ي ـت ـضـ ّـمــن ن ـيــابــات ع ــام ــة أو مـكــاتــب
ل ـق ـضــاة تـحـقـيــق أو م ـحــاكــم تمييز
أو قضاء إداري ،بما ال يحتاج معه
إلى هذا العدد من مواقف السيارات.
«وم ـس ــاح ــة ال ـع ـق ــاري ــن ( 1150مـتـرًا
مــرب ـعــا) ال تـسـمــح بــاسـتـيـعــاب عــدد
كبير من السيارات ،بما ال ّ
يبرر كلفة
شرائه وبناء حيطان دعم له لجعله
صالحًا لركن السيارات».
وأوض ـ ـحـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة عـلــى
الـقـضـيــة «أن واج ـهــة الـعـقــار الـبــالــغ
ط ــول ـه ــا  90مـ ـتـ ـرًا ت ـت ـيــح ركـ ــن نـحــو
 20س ـي ــارة أم ــام ـه ــا ،فـيـمــا تـجـهـيــزه
ك ـمــوقــف ل ــن يـتـيــح اس ـت ـي ـعــاب أكـثــر
مـ ــن  30سـ ـي ــارة داخـ ـ ـل ـ ــه» .وس ــأل ــت:
«مل ـ ـ ــاذا ت ـت ـكـ ّـبــد ال ـب ـل ــدي ــة ث ـم ــن ش ــراء
العقار وتجهيزه في وقت تملك فيه
خيارات شبه مجانية؟».
أصـ ـح ــاب ال ـع ـق ــار ات ـه ـم ــوا ال ـب ـلــديــة
بـ ـ ـ «ال ـ ـض ـ ـغـ ــط» وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ــراء ات
مل ـن ـع ـهــم م ــن ال ـت ـص ــرف ب ــه وال ـب ـن ــاء
عليها« .وقــد عرضت البلدية مرات
عـ ــدة ش ـ ــراء ال ـع ـق ــار ،إال أن املــال ـكــن
رفضوا ،ألن السعر لم يكن منصفًا».
وج ــاء ف ــي ن ــص ال ـش ـكــوى أن ــه «مـنــذ
ّ
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم األول لـ ـتـ ـم ــلـ ـكـ ـن ــا ال ـ ـع ـ ـقـ ــار،
والـبـلــديــة تـتـعــاطــى بـكـيــديــة .فكلما
ً
طـلـبـنــا إف ـ ــادة م ـح ـتــويــات أو وص ــا
أو ت ـخ ـط ـي ـطــا أو أي إف ـ ـ ــادة أخـ ــرى،
يكون السؤال دائمًا :ملاذا تريدونها،
ومــا حاجتكم إليها؟ ( )...ال تتعبوا
أن ـف ـس ـكــم .ل ــن نـسـمــح ب ــأي تــرخـيــص
ع ـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار ( )...ه ــذا م ــا كــان
ي ــردده دائـمــا رئيس البلدية جبارة
واب ـ ـ ــن ش ـق ـي ـق ـتــه م ـه ـن ــدس ال ـب ـل ــدي ــة
السيد سيزار رزق».
ّ
في اتصال مع «األخبار» ،أكد جبارة
أنه ال يعلم شيئًا عن الشكوى ،وقال
ّ
ّ
ّ
«يهمها أل تطلع صرخة
إن البلدية
ال ـج ـيــران جـ ـ ّـراء تـشـيـيــد أي مـبـنــى»،
مشيرًا إلى ّأن «من غير الجائز ّ
ضم
عـ ـق ــارات م ـب ـع ـثــرة م ــن أجـ ــل تـشـيـيــد
ـان وغـيــرهــا» .ونـفــى نية البلدية
مـبـ ٍ
إقامة موقف للسيارات على العقار

النزاع على العقار مستمر منذ عام ( 1988هيثم الموسوي)

امل ـس ـت ـم ـل ــك ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن «لـ ــدى
البلدية موقفًا مساحته  4آالف متر
مــربــع» ،وهــو مــا يناقض نــص قــرار
االس ـت ـمــاك ال ــرق ــم )2019/2/5( 80

الصادر عن املجلس البلدي!
املـصــادر املطلعة على القضية رأت
ّ
أن كــام جـبــارة ُي ـعــزز االتـهــامــات له
بمحاباة رجل األعمال .إذ إن األخير

هو «الجار شبه الوحيد للعقار» من
بني «الجيران الذين ال يريد أن تطلع
صرختهم» .ولفتت إلــى أن البلدية
س ـب ــق أن ن ـق ـلــت ط ــري ـق ــا ع ــام ــا ق ــرب
املبنى الذي يقطن فيه رجل األعمال
(الـعـقــار رقــم  )624مــن املـلــك البلدي
الـعــام إلــى املـلــك الـبـلــدي الـخــاص ثم
باعته له!
ّ
قصة العقار تعود إلــى أكثر من 30
عــامــا .فـفــي ع ــام  ،1988اسـتـصــدرت
ب ـلــديــة ال ـج ــدي ــدة م ــرس ــوم تـخـطـيــط
(رق ــم  )88/4919عـلــى الـعـقــار 1203
بـ ـحـ ـج ــة ت ــوسـ ـع ــة ال ـ ـطـ ــريـ ــق .إال أن
الــافــت أن الطلب لــم يلحظ توسعة
ال ـ ـطـ ــريـ ــق كـ ـ ـل ـ ــه ،بـ ـ ــل ش ـ ـمـ ــل الـ ـعـ ـق ــار
 1203ومــا قبله فـقــط ،وفــق خريطة
تـ ـب ــرزه ــا ال ـج ـه ــة امل ــدعـ ـي ــة .وط ـ ــوال
ـارة على
 30عــامــا لــم تــوضــع أي إش ـ َّ َ
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ،ول ــم ُيــتــخــذ أي
إجـ ــراء ي ــدل عـلــى وجـ ــود ن ـيــة جــديــة
لتوسعة الطريق ،فيما بقي العقار
ش ـبــه م ـج ـمــد ب ـح ـجــة «وضـ ـع ــه عـلــى
ّ
الـتـخـطـيــط» .وتــؤكــد الـجـهــة املدعية
أن املــرســوم «لــم ُيـسـتـصــدر مــن أجــل
مصلحة عــامــة ،بــل إلج ـبــار املالكني
على بيع العقار بوضعه الراهن ملن
له مصلحة باملوضوع» .وتشير إلى
أن مهندس البلدية «نصح» الجهة
امل ــدعـ ـي ــة مـ ـ ــرات ع ـ ــدة ب ـب ـي ــع ال ـع ـق ــار
لكونه «مصابًا بالتخطيط».
ّ
ب ـعــد مـ ـح ــاوالت عـ ــدة ،ت ـمــكــن مــالـكــو
الـ ـعـ ـق ــار مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى قـ ــرار
بـ ـل ــدي عـ ـ ــام  2017ي ـق ـض ــي ب ــإل ـغ ــاء
قسم مــن التخطيط ،وعـلــى مرسوم
(رقـ ـ ـ ـ ـ ــم  2018/2696مـ ـ ــوقـ ـ ــع م ــن
الــرئـيــس ميشال ع ــون) بــإلـغــاء قسم
م ــن ال ـت ـخ ـط ـيــط ورفـ ـ ــع إشـ ــارتـ ــه عــن
العقار .إال أن ذلــك لــم يمنع البلدية
م ــن ال ـل ـجــوء إل ــى االس ـت ـم ــاك .حتى
اآلن ،لم تستصدر ّالبلدية مرسومًا
ب ــاالسـ ـتـ ـم ــاك« ،ل ـك ــن ـه ــا ت ـع ــرق ــل كــل
املعامالت بحجة ذلك» .بمعنى آخر،
ال يــزال العقار ملكًا للجهة املدعية،
«لكن مع وقف التنفيذ».
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قمع األهالي في الليسيه فردان
أدى إلى خسارتهم
ّ
الفرنسية ،جان كريستوف
تعليقًا على ما ورد على لسان مدير عام البعثة العلمانية
ّ
الفرنسية تشترط:
دوبير ،في «األخبار» ( )2019/3/16بعنوان «البعثة العلمانية
ُ
وقف زيادة األقساط ُمقابل سحب الدعاوى القضائية» ،جاءنا ُمن املحامية مالك
ّ
نعمة حمية ،وكيلة أهالي تالمذة في الليسيه فــردان ،وعضو امل ّ
القانونية
نسقية
التحاد لجان األهل وأولياء األمور في املدارس الخاصة ما يأتي:
 القول ّإن بعض األهالي رفضوا توقيع النظام الداخلي واملالي للمدرسة وترشحواُرغم ذلك الى انتخابات لجنة األهل غير صحيح! بل على العكسّ ،
فإن ُموافقة هؤالء
ّ
ّ
على النظامني صريحة وثابتة ،وهم طالبوا فقط بحق التحفظ على جدول يتضمن
موضع نزاعات قضائية عالقة ،وقـد
قيمة أقساط ،كانت وما زالـ ّـت لغاية تاريخه
ًَ
ّ
ّ ّ
علما ّأن تحديد األقساط املدرسيةّ
قضائي أكد حقهم بهذا التحفظ.
صدر قرار
ُ
ّ
القانونية
ال عالقة له بالنظام الداخلي وال املالي للمدرسة وليس من املندرجات
اإللزامية لهذين النظامنيّ ،
ألن ُمندرجاتهما ّتتصف بالثبات وعدم ّالت ّ
ّ
غير ،في حني
قابلة للتغير حتى في السنة الدراسية نفسها ،ويرعى تحديدها حصرًا
أن األقساط ُ
ّ
قانون تنظيم املوازنة املدرسية  96/515الذي أجازت أحكامه لألهالي حق الطعن
ُ
ّ
قضائية ّ
ّ
نهائية تؤكد توافر شروط ترشح هؤالء
واملراجعة .كذلك صدرت قرارات
ّ
عضوية لجنة األهل ،وأهمهـا شرط قبولهم النظام الداخلي.
األهالي النتخابات
ّ
 ّإن ما ورد بشأن قرار «مزعوم» لوزارة التربية تطلب فيه التريث بإجراء انتخاباتُ
لجنة األهل ُرغم صدور قرارات قضائية ُم ّ
عجلة التنفيذ تلزم املدرسة بإجرائها،
ً
ّ
ُيشكل تدخال وتعديًا صارخًا من الوزارة على أعمال السلطة القضائية ،وإثباتًا
الستمرار تواطئها مع املدارس الخاصة ضد حقوق ومصالح األهالي املشروعة
ّ
والقانونية .إذ كيف يحق ملوظف أو حتى لوزير (وزير التربية السابق) أن ُي ّ
قرر
ّ
ويطلب من مدرسـة ماّ ،
قضائية ُم ّ
عجلة التنفيذ؟
التريث في تنفيذ أحكام
ّ
 غير مقبول إطالقًا تضليل الــرأي العام ،والزعم بــأن خسارة مدرسة الليسيهفــردان لعدد من طالبها سببه النزاع الذي حصل مع األهــلّ ،
ألن النزاع مع هؤالء
ّ
ّ
لعضوية لجنة األهل كما ذكرنا ،واألهم،
رفض املدرسة تعسفًا طلبات ترشحهم
ّأن النزاع بهذا الخصوص بــدأ بعد بــدء السنة الدراسية  ، 2019 - 2018أي في
وقت الحق لخسارة املدرسة عددًا من تالمذتها .الحقيقة هي ّأن سياسات القمع
والضغط املمارسة على األهــالــيُ ،ومخالفة القانون وأحـكــام القضاء مــن بعض
املــدارس الخاصة ،كانت وحدها السبب الرئيسي في خسارة هذه املــدارس لعدد
من تالمذتها ،وليس ألي سبب آخر.

تقرير

«المثلية ليست مرضًا ...وال موضة»

مستشفيات وأطباء يرفضون تقديم الخدمات الصحية لـ«مجتمع الميم»
إيلده الغصين
«ح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم يـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــد أط ـ ـ ـبـ ـ ــاء
وم ـم ــرض ــون وم ـعــال ـجــون نـفـسـ ّـيــون
يرفضون تقديم الخدمات الصحية
وال ــرع ــاي ــة ملـجـتـمــع امل ـي ــم مـعــرضــن
أفـ ـ ـ ـ ــراد ه ـ ـ ــذا املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ل ـل ـت ـم ـي ـي ــز».
ه ـ ــذا م ــا ي ــؤك ــده ال ـط ـب ـي ــب ال ـن ـف ـســي
واخ ـت ـص ــاص ــي ال ـص ـح ــة ال ـج ـن ـسـ ّـيــة
ال ــدكـ ـت ــور ش ـ ـ ــادي اب ــراهـ ـي ــم رئ ـيــس
ّ
جمعية « .»LebMASHهذه التجارب
تحدث أيضًا في بعض املستشفيات!
ّ
الجمعية
تصحيح «الـخـلــل» بــدأتــه
ع ـب ــر اسـ ـتـ ـه ــداف م ـق ــدم ــي ال ــرع ــاي ــة
الـصـحـيــة عـلــى اخـتــافـهــم مــن خــال
«تنظيم نشاطات تثقيفية على مدار
الـعــام ،لتصحيح املفاهيم الخاطئة
التي تحيط بمجتمع امليم وتحسني
املـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس ـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
املناصفة بني جميع أفــراد املجتمع
وعدم أي أحد من الرعاية الصحية».
ّ
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،نــظـمــت الجمعية
ّ
الطبية اللبنانية للصحة الجنسية
( )LebMASHلـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة
ت ــوالـ ـي ــا« ،أس ـ ـبـ ــوع ص ـ ّـح ــة مـجـتـمــع
املـ ـي ــم» (ي ـش ـمــل امل ـث ـل ـيــات واملـثـلـيــن
واملـ ــزدوجـ ــات واملـ ــزدوجـ ــي الـجـنــس
والعابرين)ّ ،
امتدت فعالياته من 12
ال ـج ــاري وحـتــى أم ــس ،تـحــت شعار
«إمتياز بال تمييز» .األسبوع يأتي
ً
اس ـت ـك ـم ــاال لـحـمـلــة «امل ـث ـل ـ ّـي ــة لـيـســت
ّ
م ــرض ــا» ،ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا الـجـمـعــيــة
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـع ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي وطـ ــاولـ ــت
الرقابة لوحاتها اإلعالنية ،ويهدف

إلـ ـ ــى «تـ ـحـ ـس ــن مـ ـسـ ـت ــوى ال ــرع ــاي ــة
الصحية الجنسية ،وتوفير الرعاية
ّ
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ل ـ ـكـ ــل مـ ــريـ ــض خ ـص ــوص ــا
ّ
الـ ـفـ ـئ ــات امل ـه ــم ـش ــة وصـ ـغ ــار وك ـب ــار
ّ
الـ ـس ــن ،ب ــا تـمـيـيــز ب ــن األش ـخ ــاص
عـلــى أس ــاس هويتهم الـجـنــدريــة أو
مـيــولـهــم الـجـنـسـيــة أو جنسيتهم»
يقول ابراهيم.
السعي إلى تغيير املفاهيم الخاطئة
وإلغاء التمييز ،سببه إلى التجارب
ال ـتــي يــروي ـهــا أف ـ ــراد مـجـتـمــع امل ـيــم،
دراس ـ ـ ــات «أج ــري ــت ع ـل ــى مـجـمــوعــة
مــن األطـبــاء اللبنانيني ّ
بينت أن ما
يـقــارب  60فــي املئة منهم يعتقدون
أن املـثـلـيــة مـ ــرض» .بــالــرغــم م ــن أنــه
«ف ــي ع ــام  1978سـحـبــت املـثـلـيــة من
الئ ـحــة الـتـقــريــر ال ـسـنــوي لــأمــراض
ال ـن ـف ـس ـيــة ،وف ــي ع ــام  1992ل ــم تعد
امل ـث ـل ـي ــة م ــرض ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ملـنـظـمــة
الـصـحــة ال ـعــامل ـيــة» .ي ـشــرح ابــراهـيــم
«صحيح أن املوضوع شائك ودقيق
ومـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـ ـتـ ــابـ ــوهـ ــات وم ـف ــاه ـي ــم
أخالقية خــاطـئــة ...فــإن السبب وراء
نـ ـظ ــرة الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األطـ ـ ـب ـ ــاء لـ ّيــس
فقط أنهم أبـنــاء املجتمع ويتغذون
م ــن م ـفــاه ـي ـمــه ،ب ــل ف ــي أن ال ـبــرامــج
الــدراس ـيــة املـخـتـ ّـصــة بمجتمع امليم
غــائ ـبــة ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـجــام ـعــات،
خصوصًا أن علم الجنسانية بدأت
دراسـ ـ ــاتـ ـ ــه م ـط ـل ــع ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي،
ّ
العلمية
ونحاول إيصال املعلومات
الـتــي جــرى الـتــوصــل إلـيـهــا» .مقابل
ّ
الجمعية دليل
هــذا الــواقــع ،ط ـ ّـورت
« ،»LebGuideموجود على موقعها

اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي ،ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوي أسـ ـ ـم ـ ــاء
ومـ ـعـ ـل ــوم ــات وأرقـ ـ ـ ـ ــام هـ ــواتـ ــف عــن
أطباء ومعالجني صحني ونفسيني
«أص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء ل ـ ـل ـ ـت ـ ـنـ ــوع» ،يـ ــرشـ ــد مــن
يتعرضون للتمييز لزيارتهم.
ال ــرع ــاي ــة ال ـت ـل ـط ـي ـفـ ّـيــة ف ــي ال ـس ـجــون
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات الـ ـت ــي

نحو  60في المئة
من األطباء اللبنانيين
يعتقدون أن
المثلية مرض!

يــواجـهـهــا مـقـ ّـدمــو خــدمــات الــرعــايــة
الصحية ،توفير الرعاية املستدامة
للفئات املـهـ ّـمـشــة ،الـحـ ّـد مــن تغييب
ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق األق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
التلطيفية ،ض ــرورة تــأمــن خدمات
الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـتـ ـلـ ـطـ ـيـ ـفـ ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة
لـ ـلـ ـم ــدمـ ـن ــن ،الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـت ـل ـط ـي ـف ـيــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــامـ ــات وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــال املـ ـن ــزلـ ـي ــن
األجـ ـ ــانـ ـ ــب ولـ ــاج ـ ـئـ ــن ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان،
م ـحــاوالت تغيير امل ـيــول الجنسية،
املفاهيم الخاطئة والـشــائـعــة ...هي
ّ
عينة من العناوين التي ّ
تطرق إليها
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إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ورش ـ ـ ــة ع ـم ــل طــاب ـيــة
أجريت أمــس لطالب الجامعات في
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات الـ ـط ــب وال ـت ـم ــري ــض
وعلم النفس واإلرشــاد االجتماعي.
الـ ـفـ ـئ ــات امل ـه ـ ّـم ـش ــة الـ ـت ــي ع ـن ــي بـهــا
األسبوع ،هي «فئات عرضة للخطر
وال ـض ـغــوطــات الـنـفـسـيــة ،واألح ـك ــام
املسبقة والتهميش ونقص الرعاية
في نهاية الحياة» بحسب ابراهيم.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـقـ ــص ت ـ ـعـ ـ ّـوضـ ــه الـ ــرعـ ــايـ ــة
ّ
التلطيفية التي تعني «الرعاية التي
يتلقاها الشخص في نهاية الحياة
عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـسـ ــوء وض ـ ـعـ ــه ال ـصـ ـح ــي،
وهـ ــدف ـ ـهـ ــا وج ـ ـ ـ ــود فـ ــريـ ــق م ـت ـك ــام ــل
ي ـخ ـف ــف عـ ــن ال ـش ـخ ــص وط ـ ـ ــأة ه ــذه
ّ
الفترة ويساعده في تخطيها».
املـ ـف ــاهـ ـي ــم الـ ـخ ــاطـ ـئ ــة حـ ـ ــول امل ـث ـل ـيــة
عديدة ومنها «أنها مرض ،اضطراب
نـ ـفـ ـس ــي ،خـ ـط ــأ ت ـ ـ ــرب ـ ـ ــوي ،انـ ـ ـح ـ ــراف
ج ـ ـن ـ ـسـ ــي ...ل ـك ـن ـه ــا ب ـب ـس ــاط ــة ه ــوي ــة
جـنـسـيــة أو م ـي ــول جـنـسـيــة ل ـهــؤالء
األفــراد مثلما لألشخاص املغايرين
ميولهم» يشرح ابــراهـيــم ،الفتًا إلى
أن «محاوالت تغيير امليول الجنسية
الـ ـت ــي ي ـ ـحـ ــاول أط ـ ـبـ ــاء وم ـع ــال ـج ــون
نفسيون إق ـنــاع أف ــراد مجتمع امليم
بــال ـق ـيــام ب ـهــا ج ـل ـســات ق ــد تتضمن
ت ـل ـق ـي ـن ـهــم م ـ ـهـ ــارات ح ـ ــول املـ ــواعـ ــدة
وس ـ ــواه ـ ــا ...ه ــي مـ ـح ــاوالت أظ ـهــرت
دراس ــات عديدة أنها غير نافعة بل
مـضـ ّـرة بــاألشـخــاص الــذيــن يقومون
بـهــا ،ومنعتها الجمعية اللبنانية
لـ ــأط ـ ـبـ ــاء الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــن وال ـج ـم ـع ـي ــة

ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـع ـل ـم ــاء الـ ـنـ ـف ــس» .ه ــذه
املـ ـح ــاوالت «ت ــأت ــي نـتـيـجــة ضـغــوط
مــن الطبيب املعالج نفسه أو األهــل
أو حتى شركات أو جامعات ترفض
ت ــوظ ـي ــف أو ت ــرق ـي ــة أف ـ ـ ــراد مـجـتـمــع
امل ـي ــم» .تـصــويــر أف ــراد مجتمع امليم
«على أنهم يعيشون حياة صاخبة
وتـ ـص ـ ّـرف ــات ن ــاف ــرة ع ــن س ــواه ــم من
أفـ ــراد املـجـتـمــع ،يـســاهــم فـيــه بعض
ّ
التلفزيونية التي يجب أن
البرامج
ت ـضـ ّـم اخـتـصــاصــي صـحــة للحديث
ع ــن ه ــذه الـ ـح ــاالت ك ــي ال ي ـتــم خلط
الـتــوصـيـفــات وال ـت ـس ـم ـيــات .فــاملـكــان
املناسب للحديث عن هذا املوضوع،
هو التربية الجنسية والتثقيفية في
امل ــدارس والـجــامـعــات» .السلوكيات
وامل ـ ـظ ـ ـهـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي «لـ ـ ـي ـ ــس ل ـهــا
عــاقــة بــامل ـيــول وال ـه ــوي ــة الجنسية
ك ـمــا ي ـجــري ت ـصــويــرهــا» ،ويـضـيــف
اب ــراهـ ـي ــم «امل ـث ـل ـي ــون ف ـئ ــة م ــوج ــودة
عبر الـتــاريــخ وتشكل بــن  1إلــى 10
فــي املـئــة مــن أي مجتمع س ــواء كــان
متطورًا أو لم يكن .هي نسبة ثابتة
وم ــوج ــودة ولـيـســت مــوضــة جــديــدة
ك ـمــا يـعـتـقــد ال ـب ـع ــض .ل ـيــس ف ــي يــد
ال ـش ـخ ــص أن ي ـخ ـت ــار مل ــن ي ـن ـجــذب.
إنها هوية خاصة بــه ...أما العوامل
الـ ـت ــرب ــوي ــة ف ـل ـي ـســت أسـ ـب ــاب ــا يـمـكــن
ّ
باملثلية،
ربطها بشكل علمي وجازم
ب ــل ه ــي ع ــوام ــل ل ـهــا تــأث ـيــرهــا على
أي شـخــص وال يمكن لسبب واحــد
فــي الـتــربـيــة ،كـغـيــاب أح ــد الــوالــديــن
أو ال ـت ـع ــرض ل ـل ـت ـح ــرش ،أن ي ــؤدي
بالشخص إلى املثلية».

