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مي عبود ابي عقل

*

املفقودون واملعتقلون
متى يندمل هذا الجرح؟
يف لبنان قضية انسانية – اجتامعية  -سياسية تقض مضاجع عرشات
اآلالف من العائالت ،تنتظر الحل :انها قضية املفقودين واملخطوفني
واملعتقلني واملخفيني قرسا يف غياهب املجهول والزمان.
اوائل الثامنينات اعلن عن وجود  17الف مفقود ومخطوف منذ
بدء الحرب االهلية عام  .1975اليوم ،بعد مرور ثالثة عقود من
الزمن ،ال احد ميكنه تحديد الرقم الحقيقي للمفقودين ،لكنه تجاوز
خمسني الفا من دون شك .مع ذلك مل يتحرك او يتعاطى احد جديا
يف السلطة بهذه املشكلة .عىل مدى سنوات ،تظاهرت االمهات
والزوجات واالبناء .عقدوا املؤمترات الصحافية .اطلقوا الحمالت
االعالمية .قصدوا املحافل الدولية .لكنهم مل يحصدوا سوى البيانات
والكلامت الرنانة ،ثم اعتصموا ،مدة  11سنة ،يف خيمة نصبها
املناضل لحقوق االنسان غازي عاد يف  11نيسان  2005يف مقابل
مقر "االسكوا".
كل ما يناضلون من اجله هو حقهم الطبيعي يف معرفة مصري
ابنائهم املفقودين واملخطوفني واملخفيني قرسا ،احياء كانوا ام
امواتا .هل هذا كثري عليهم ،وهم وحدهم ضحايا حروب اآلخرين،
وال يزالون وحدهم يتحملون تبعاتها املؤملة والبشعة؟ هم يطالبون
الدولة والقضاء بالقيام بادىن واجباتهم يف االستقصاء عن احبتهم
يف السجون واملعتقالت ووراء االبواب الحديدية ،وحتى يف املقابر
الجامعية .أال يحق لهم ذلك؟
مل يبق االهايل وجمعيات حقوق االنسان التي تساندهم ،عىل
رأسها "سوليد" ،يف اطار النظريات .بل وضعوا نصب اعينهم ثالثة
اهداف اساسية سعوا اىل تحقيقها ،وهي:
 1تشكيل "الهيئة الوطنية املستقلة للمفقودين واملخفيني قرسا"رسميا وقانونيا ،تتمتع بالصالحيات التنفيذية الالزمة التي متكنها
من كشف مصري املفقودين.
 2انشاء "بنك املعلومات للحمض النووي" يجمع العينات مناهايل املفقودين ،ما ميكن من التعرف الحقا اىل هويات املفقودين
والتأكد منهم ،خصوصا وان معظم االهايل هم اليوم يف سن متقدمة.
وهذا االمر قامت به جزئيا اللجنة الدولية للصليب االحمر.
 3املصادقة عىل املعاهدة الدولية لحامية جميع االشخاص مناالخفاء القرسي.
رغم الصمت املريب وتجاهل هذه القضية االنسانية ،بقي يف
امليدان من يؤازر هذه املطالب املحقة ،ويسعى اىل ترشيعها ،فال
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لبنان بني التفاوت الطبقي واألمن االجتماعي
تبقى معلقة يف مهب الرياح السياسية .يف آخر جلسة عقدتها لجنة
االدارة والعدل النيابية وشارك فيها النائب غسان مخيرب ،أقر اقرتاح
قانون املفقودين واملخفيني قرسا الذي تقدم به مع النائب زياد
القادري يف  ،2014/4/16وكان مثرة تعاون ونضال طويلني مع غازي
عاد وجمعية "سوليد" و"جمعية اهايل املخطوفني واملفقودين"،
ويتألف من نقطتني اساسيتني:
 1تثبيت حق االهايل يف معرفة مصري ابنائهم. 2انشاء هيئة وطنية مستقلة للمفقودين ،وتحديد آلية عملها.عىل امل يف احالته اىل الهيئة العامة للمجلس النيايب الجديد القراره.
نقطة بيضاء اخرى تسجل يف مجال حقوق االنسان يف لبنان ،حيث
تم اقرار القانون رقم  62الصادر يف  ،2016/11/3والقايض بانشاء
"الهيئة الوطنية لحقوق االنسان" ،تناط بها مهامت عدة ابرزها:
"رصد مدى تقيد لبنان بحقوق االنسان والقانون الدويل االنساين،
ووضع التقارير الدورية يف شأنها ،وتلقي الشكاوى واالخبارات
املتعلقة بانتهاك حقوق االنسان واملساهمة يف معالجتها،
ونرش ثقافة حقوق االنسان وتحفيز تنفيذ برامج الرتبية عليها
وتطويرها."...
تضم الهيئة ايضا "لجنة الوقاية من التعذيب" التي تعمل عىل
"حامية حقوق االشخاص املحتجزين واملحرومني حريتهم ،ولها
الحرية املطلقة يف زيارة اماكن التوقيف واملخافر ومؤسسات
االحداث واملصحات وغريها يف اي وقت ،واجراء املقابالت الجامعية
او عىل انفراد مع من تشاء من االشخاص املحرومني حريتهم".
وقد تعهد الرئيس سعد الحريري يف مؤمتر روما االخري تشكيل
هذه الهيئة من االعضاء الذين سمتهم الهيئات النقابية ،واعتربت
احد البنود االصالحية التي طالب بها املجتمع الدويل لبنان ،وأقر
مجلس النواب متويلها يف موازنة عام  .2018وينتظر اصدار مرسوم
تشكيلها يف مجلس الوزراء.
بعض النقاط البيض بدأت توضع عىل الخط االسود لحقوق االنسان
يف لبنان .لكن جراح الحرب املوجعة ال تندمل ،وال يتحقق السلم
االهيل الحقيقي ،اال بطوي صفحة الخطف واالخفاء من "دون
زغل" ،ليكون ما مر عربة ال تنىس...
وتنذكر ما تنعاد.
* صحافية ومقدمة برنامج يف "تلفزيون لبنان"

ميثل التفاوت الطبقي التحدي الرئييس الذي تواجهه الشعوب يف
عرصنا الحايل .يتوزع هذا التفاوت عىل امتداد الكرة االرضية ،ان يف
املجتمعات واالقتصاديات املتقدمة او يف االقتصاديات واملجتمعات
التي تعاين من االنحطاط االقتصادي وفقدان قدرة النمو ،علام ان
حجم الفجوة بني االغنياء والفقراء هو يف اعىل مستوياته منذ عقود.
يف هذا السياق ،اشار تقرير اصدرته منظمة "اوكسفام" هذا العام اىل
ان "ما يقارب  %82من االموال التي انتجت يف العام املايض ذهبت
اىل  %1من سكان العامل ،يف حني مل يشهد النصف االكرث فقرا اي زيادة
عىل االطالق".
وقد اظهرت دراسة لصندوق النقد الدويل ان اقل من  %1من الشعب
اللبناين ميتلك نصف الرثوة يف لبنان ،ومتتلك البقية النصف االخر.
هذا التوصيف يف االحصاءات يبني الخلل االجتامعي يف فرز املجتمع
اىل طبقات فقرية ومعدومة واىل طبقات ثرية ،وبالتأكيد ان بدأت
املعادلة حرص الطبقات املتوسطة من املجتمع اللبناين ،وادت اىل تدين
حضورها عىل الرغم من الجهد الذي يقوم به االفراد من عمل يف اكرث
من وظيفة ،وكل ذلك عىل حساب رفاهيتهم وراحة عوائلهم.
كام اظهرت دراسات اخرى يف لبنان ان االحوال املعيشية لالرس متدنية،
بحيث ان  %36من االرس املقيمة يف لبنان يف عام  2015تعيش حاالت
من الحرمان وتحت عتبة االشباع االساسية لدليل االحوال املعيشية
االجاميل وليس الحرمان النقدي فقط.
بداية االصالح للتفاوت الطبقي يف لبنان تنطلق يف اساسه من اعادة
توزيع الرثوة عرب نظام رضيبي يراعي الطبقات الفقرية ،ويفرض رضائب
معتدلة عىل الطبقات الرثية.
ثانيا ،من خالل سياسات نقدية ومالية يتم عربها دعم الطبقات الفقرية
وحاجاتها االساسية ،وباالخص دعم الفوائد للتملك واالستثامر.
ثالثا ،اعادة بناء البنى التحتية وتوفري مكونات الحياة االساسية من
تعليم وصحة وسكن.
ان عملية بناء الدولة التنموية تستلزم تشجيع التعليم وبناء املدارس
والجامعات ملضاهاة افضل الدول الصناعية .هذا باالضافة اىل دور
الدولة يف حفظ االمن واالستقرار ،ويف تحديث القوانني وتطبيقها،

وبناء الثقة يف جميع املجاالت حتى يتمكن اصحاب رؤوس االموال من
استثامرها لبناء الدولة التنموية ودعمها.
مل يعد خافيا ان املعرفة اصبحت يف هذا العرص جزءا من التبادل
التجاري والخدمايت والثقايف بني الشعوب ،وعىل اساسها تحدد الدول
الغنية من الدول الفقرية .كام اصبحت جزءا من التقدم املستمر يف
نظام التكنولوجيا واالتصاالت ،وهذا يعني ان املستقبل يعتمد عىل
الرثوات العلمية .لذلك ،فان الدولة ملزمة بناء بنى تحتية من طرقات
وجسور ورصف صحي وغريها من االمور التي تدعم الزراعة والصناعة
والتجارة ،وهي ملزمة ايضا بناء مدارس وجامعات ومعاهد ومهنيات
تؤسس من خاللها للتطور العلمي الذي اصبح جزءا اساسيا من
اقتصاديات الدول الكربى ،وبات ايضا يشكل حيزا مهام من الرثوة
الحقيقية ألي دولة.
يرسخ
ان االمناء املتوازن الذي دعت اليه الالمركزية يف مقدمة الدستورّ ،
الوحدة الوطنية ويشعر ابناء الوطن مبختلف مناطقهم ان الدولة تهتم
بهم وترعى شؤونهم ،وهذا من شأنه ان يخفف الحساسيات ما بني
املناطق التي نتجت من الخلل يف التنمية والتفاوت بني مناطق نامية
واخرى غري نامية .وهذا ايضا يقلص التفاوت بني الطبقات االجتامعية
يف املحافظات.
ان رفع التدريب والتأهيل والتعليم يرفع حتام من نسبة االنتاجية،
ويرفع ايضا من حظوظ خلق وظائف تليق مبتطلبات املجتمع.
دعم التعليم هو ركيزة ال بد منها لتعزيز املهارات والقدرات يف كل
القطاعات التي تصنع االقتصاد.
ان االمن االجتامعي والثقة وبناء الدولة عنارص متكاملة ترتبط بالقيم
وتجمع املجتمع بعضه ببعض ،وخاصة اذا كان نظام الحكم يلزم تداول
السلطة ضمن مفاهيم حكيمة ودميوقراطية ،حيث يسمح للشعب
باملشاركة يف صنع القرار واالمل ،ويف ما عدا ذلك سنتخبط يف الفشل
واالحباط والفوىض.
ان التكافل االجتامعي ونظام االمان االجتامعي من االمور االساسية
الستمرار املجتمع يف عمرانه وتطوره وازدهاره ،واملستقبل ال يش ّيد اال
عىل رؤية متفائلة تبني الثقة بني املواطن والدولة.
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