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تعنى یلي  المؤسسات  اعتصمت  أ�ار،   بـ٢٤ 
 �اإلعاقة قدام قائمقامیة جونیه وطالبوا الدولة

.�المساعدة حتى هالجمعیات ما تس�ر

الى إدار�ة  مذ�رة  ُأرسلت  حز�ران،   بـ٦ 
یلي التدابیر  بتفّسر  �سیزو�یل   العاملین 

اضطرت اإلدارة اللجوء الیها
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لألهل اإلدار�ة  المذ�رة  أرسلت  حز�ران،   بـ٧ 
سیزو�یل تتبعا  رح  یلي  �التدابیر   إلعالُمن 

للمرحلة القادمة ودعیُتن إلجتماع

 وصلت المذ�رة المبعوتة لألهل لبلد� مید�ا
 وقام السید جوني حساب �إعالم الصحافة
 ومواقع التواصل االجتماعي  وهون �انت

ردة الفعل والصور ”أدناه“ أكبر برهان
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 بـ ٩ حز�ران، أرسل فیلم صرخة سیزو�یل ”إذا أهل األرض تخلوا عنا... أهل السما أبدًا ما
رح یتخلوا عنا“

 بـ١٠ حز�ران، أرسل فر�ق عمل سیزو�یل رسالة الى رئیس الجمهور�ة �أول یوم اثنین
تس�یر
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 و�ان الرد سر�ع من الرئیس اللي طلب من
صار: وهیك  سر�عًا.  التحرك  المالیة   وز�ر 
لكل  ٢٠١٨ مستحقات  من  دفعة   تحّولت 

الجمعیات
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وز�ر معالي  سیزو�یل  زار  حز�ران،   بـ١١ 
 الشؤون االجتماعیة الد�تور ر�شار قیومجیان

و�انت صرخة شبیبتنا �صوت إیلي طوق: 
”ما بدنا حّل موقت“ 

المرئیة االعالم  وسائل  �ل  نقلتا   هالصرخة 
والمسموعة وااللكترونیة
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التواصل وسائل  على  أرسل  حز�ران،   بـ٢٦ 
أو فیدیو ش�ر لكل شخص ساعد   االجتماعي 

تفاعل معنا بهاألزمة

لوالد مدرسة  یوم  آخر  كان  حز�ران،   ٢٨  بـ 
”سیزو�یل:“على أمل اللقاء �أیلول

 بـ٢٩ حز�ران صار إعتصام �سیزو�یل �فرحونا
تحت عنوان :

صرخة أهل... ولفتة محّبین»

أكیــد مــا حــدا مــن األهــل بیتمنــى إّنــو �قصــد مدرســة 
لیســّجل إبنــو ومــا �القــي مطــرح أو مدرســة تســتقبلو.

أكیــد مــا حــدا مــن األهــل �حــّب إّنــو إبنــو �خّلــص 
�مارســا...  مهنــة  �القــي  ومــا  مدرســتو 

فكیــف إذا �انــوا شــبیبة وأطفــال مــن ذو� الحاجــات 
ســیزو�یل  متــل  ومؤّسســة  مدرســة  وفــي  الخاصــة 
حاجاتــن،  �ل  تأّمــن  عــم  جناحــا  تحــت  جمعتــن 
و�شــتغلوا  و�فرحــوا  یتعّلمــوا،  فیــه،  یتالقــوا  مطــرح 
��رامــة ضمــن مشــاغل محمّیــة، أكیــد حســب قدراتــن 

والذهنیــة. الجســد�ة 

یتهّمــش  إبنــو  إنــو  �قبــل  رح  منكــن  حــدا  مــا  أكیــد 
�الحیــاة. ونحنــا �مــان �أهــل عــم نصــرخ هلــق مــن 
واإلعــالن  اإلعــالم  �ل  وقــدام  ســیزو�یل  مؤّسســة 
الموجــود بیناتنــا تــا نقــول للدولــة إّنــو نحنــا مــا منقبــل 
والدنــا تنرمــى علــى الطر�ــق، والدنــا فُیــن قلــب نا�ــض 
�الحیاة و�نتو �مجرد ما تأّمنوا مســتحقاتن الالزمة تا 

�ســتمروا، بتكونــوا عــم تنهــوا دورن ووجــودن.

عیــب نوصــل لهالدرجــة إنــو نشــحد حقــوق والدنــا، 
هّنــي �مــان إلــن حــق تجــاه دولتــن متلنــا متلــن. 

«سیزو�یل ممنوع تس�ر»
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ســیزو�یل مــش �ــس مؤّسســة إجتماعیــة أو مدرســة، 
هّیــي عیلــة تانیــة لوالدنــا. ْعِملــوا واجباتكــن وعطــوا 

والدنــا حقوقــن». 

هیــك عّبــروا أهالــي والدنــا عــن وجعــن وحرقــة قلبــن 
�اللــي عــم �صیــر مــع والدن.

 CATبـــ٢٩ حز�ــران، �ان إلنــا وقفــة تضامنّیــة �الـــ
كفرحونــة مــع �ل المحّبیــن اللــي وعدونــا إنــو بوابنــا 

مــا رح تســ�ر ورح نســتمّر. 

ســنة،   ٤٤ عمــرو  حلــم  بینطفــي  �ســهولة  مــش 
والالفــت �ان وقفــة الفنــان فــارس �ــرم اللــي فاجــأ 
والدنــا �حضــورو و�انــت فرحتــن مــش ســا�عة قلو�ــن. 
وتــا تز�ــد الفرحــة، قــّدم حفلــة مــن حفالتــو �عــود ر�عــا 

ووالدنــا. لشــبیبتنا 

شــ�رًا مــن القلــب فــارس، وعلــى أمــل دولتنــا تتمثّــل 
الفرد�ــة... بهالمبــادرات 

على أمل اللقاء �أیلول.

فر�ق عمل مشغل المساعدة �العمل
سیزو�یل �فرحونة

یلي عملو الصحفي  المؤتمر  كان  تموز،  بـ٥ 
Le Gray األهل �أوتیل

عقــده  الــذ�  الصحافــي  �المؤتمــر  المشــار�ین  كل 
 Le Gray االّتحاد الوطني لشــؤون اإلعاقة في فندق
فــي بیــروت للتضامــن مــع أهالــي األشــخاص المعّوقیــن 
وأبنائهــم و مؤسســاتهم فــي ٥ تمــوز لفتتهــم �لمــة مؤثــرة 
هــي صرخــة الســیدة غــادة موّنــس الهنــود ام م�ســیم 
الولــد مــن ذو� اإلحتیاجــات الخاصــة وهــي جســدت 
كلمــة األهــل وســنضيء علــى جــزء منهــا لمــا تحمــل 
حقــوق  ناقلــة  ســامیة  انســانیة  ومعانــي  رســائل  مــن 
األشــخاص مــن ذو� اإلعاقــة، معانــاة األهــل ومطالبــة 

الدولــة بتحّمــل مســؤولیاتها.

توّجهــت الســیدة مونــس إلــى ”كل میــن قــادر وقابــل 
�ســمع و �فهــم“ �القــول ”المواطــن اللبنانــي یللــي عنــدو 
حالــة إعاقــة هــو إنســان مــا بتتوّفــر عنــدو القــدرة علــى 
البقــاء علــى قیــد الحیــاة لوحــدو، مــا عنــدو اإلســتقاللیة 
إنســان  الذاتیــة لالهتمــام �حاجاتــو، عــم نح�ــي عــن 
لبنانــي، نعــم، عــم نح�ــي عــن إنســان لبنانــي �حاجــة 
ببیوتــن،  بیعیشــوا  المعّوقیــن  والدنــا  دا�مــة،  لعنا�ــة 
�مجتمعــن ومدارســن، والدنــا، شــبابنا و�بارنــا المعوقیــن 
�حاجــة لعنا�ــة یومیــة �ــس مــش �المستشــفیات، �حاجــة 
لعنا�ــة یومیــة مــع أهلــن، مــع أصحابــن، مــع جیرانــن،

عنا�ة یومیة �عني صبح وضهر وعشیي.

بیطلــع الضــو و�تغیــب الشــمس مــا فــي Break مــا فــي 
تأهیلیــة، غذائیــة، جســد�ة، تر�و�ــة  إســتراحة، عنا�ــة 
معنوّ�ــة وروحیــة، مــا فــي إســتراحة قــد مــا طــال العمــر. 
بتعرفــو لیــه؟ ألّنــو إهمــال العنا�ــة والدرا�ــة مــع المعــّوق 

�عنــي حیاتــو عــم تتعــرض للخطــر. 

فــي فر�قیــن معنییــن هــون: األهــل والدولــة اللبنانیــة، 
نحنــا األهــل مســؤولیاتنا هــي األساســیة واألكبــر، �فــرح، 
ِبرجــاء منهتــم ومنكّبــرن مــع إخواتــن المتعافییــن حتــى 

��ونــوا مواطنیــن صالحیــن وفاعلــي ســالم و خیــر“.

األم  بلوعــة  المســؤولین  إلــى  م�ســیم  أم  وتوّجهــت 
؟  ��ــن  شــو  بوطنــي  مســؤولین  �ــا  ”إنتــو  المســؤولة 
لیــش عــم بتتصرفــوا مــع أضعــف شــر�حة مــن المجتمــع 
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اللبنانــي بهیــد� الطر�قــة ؟ شــو هدفكــن ؟ لو�ــن بد�ــن 
األهــل؟  و�ستســالم  إرهــاق  عنا�ــة؟  قلــة  توصلــوا؟؟ 
قلتلكــن شــو �عنــي قلــة العنا�ــة = حیــاة إبنــي ورفقاتــو 

�خطــر.

نحنــا ووالدنــا �حاجــة لمؤّسســاتنا، نحنــا ووالدنــا �حاجــة 
نضــّل  حتــى  �مؤّسســاتنا  المتخّصــص  العمــل  لفر�ــق 
م�ملیــن �الحیــاة �طر�قــة ســلیمة، حتــى مــا نفــر�، حتــى 
مــا نمــوت مــن التعــب، حتــى نقــدر نتحّمــل صعو�اتنــا، 

حتــى نقــدر نقــاوم تحد�اتنــا. 

�ــا مســؤولین �الدولــة مــا تز�ــدوا علینــا قلــق ومصــدر 
قلــق، مــا فی�ــن تســ�روا مدرســة إبنــي ورفقاتــو لــو شــو 
وزارة  عقــود،  �جمــد  مجلــس وزراء  الســبب:  �ان  مــا 
بتنطــر وزارة، إمضــاء میــن قبــل میــن، الورقــة �الجــرار، 

هــو� مــش مســؤولیتي.

أنــا مســؤولیتي حافــظ علــى حیــاة إبنــي ورفقاتــو، نحنــا 
عــم  نحنــا  �فــرح ومحبــة،  �أهــل  نعمــل واجباتنــا  عــم 
والحــرص  بدفــع ضرایبنــا  �مواطنیــن  واجباتنــا  نعمــل 
علــى األمــن اإلجتماعــي. إنــت �ــا مســؤول مــا تاخــد 
مــع  الوقــت  عامــل  األســتغاثة،  نــداء  بتلبیــط  وقتــك 
بتقصّرلــو عمــرو،  قلــة عنا�ــة  مــع  المعــّوق  اإلنســان 
المعــّوق  لبطاقــة  تلــّوح  عــم  الوفــات  وثیقــة  بتصیــر 
بتســ�یر ملّفــو، تخفیــض المصار�ــ�، سیاســة التقّشــف 

بــّدا غیــر حلــول.

القانــون  أقّر�تــو  اللبنانیــة  �الدولــة  مســؤولین  �ــا 
المعــّوق  حاجــات  فهمتــوا  �عنــي   ٢٠٠٠/٢٢٠
الســلیمة  �الخطــى  �فــوا  وشــرّعتوه.  تبنّیتــوه  اللبنانــي، 
وطبّقــوه �حذافیــرو، الهیئــة الوطنیــة لشــؤون المعوقیــن 
القانــون  بنــص  مــا  فّعلــو دورا حســب  ْرَجعــوا  و�نــا ؟ 
الغیــر  المنّظمــات  عیّنتــوا  إنتــو   ،٢٠٠٠/٢٢٠
الح�ومیــة التــي ال تبغــى الر�ــح بدیــل عــن المدرســة 
الرّســمیة للتلمیــذ المعــّوق، و �مقدمــة العقــد (عقــد رعا�ــة 
وتأهیــل وتعلیــم األشــخاص ذو� اإلعاقــة) بتقولــو إنكــن 
الفر�ــق األول لضمــان تأمیــن حقــوق األشــخاص ذو� 
اإلعاقــة ســواء لجهــة الرعا�ــة األجتماعیــة و التأهیــل“.

وعددت السیدة هنود المطالب التالیة:

- المســاواة بیــن �ل الطــالب، المتعافییــن والمعوقیــن، 
مجانــي  العلــم  والمؤسســات،  الرّســمیة  المــدارس  فــي 
الطــالب  لجمیــع  اللبنانــي،  الدســتور  إلزامــي، حســب 
مــا فــي �وتــا ومــا فــي حســم غیــاب علــى نهــار الغیــاب 

�ســبب المــرض.
إبــرام العقــود ســنو�ًا الزامــي مــش إختیــار�، مــش   –

إعتباطــي.
- العقود تتضمن بند تجدید تلقائي.
- إنتظام المالي بدفع المستحقات.

- مســح شــامل علــى اراضــي الوطــن ألحصــاء عــدد 
المعوقیــن مــن أجــل دراســة وتطو�ــر البرامــج للوصــول 
إلــى میزانّیــة صحیحــة ودقیقــة بتغّطــي �لفــة العنا�ــة 

لــكل المعواقیــن“.

طلباتنــا،  «هــود�   : �لمتهــا  م�ســیم  أم  وختمــت 
هــود� واجباتكــن، نحنــا األهــل م�ّملیــن النضــال مــن 
أجــل الحفــا� علــى حیــاة والدنــا، �رامتــن وحقوقــن، 
ناطر�ــن أعمالكــن، ناطر�ــن أفعالكــن، إشــتغلو �جــدارة 

ومســؤولیة».

http://lebanonsyrianews.com/?p=22845
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 بـ١٨ تموز، ممثلین عن الجمعیات زاروا رئیس
الجمهور�ة وأطلقوا صرخة

ــس عــون: علــى الدولــة أن تتحمــل مســؤولیاتها  الرئی
فــي دعــم قضا�ــا ذو� الحاجــات الخاصــة، وســأبذل 
الالزمــة  المســاعدات  �ل  لتأمیــن  جهــد�  قصــار� 

واالنســانیة االجتماعیــة  للمؤسســات 
أكــد رئیــس الجمهور�ــة العمــاد میشــال عــون أن الدولــة 
�جــب أن تتحمــل مســؤولیاتها فــي دعــم قضا�ــا ذو� 
دعــم  إلــى  اضافــة  وحقوقهــم،  الخاصــة،  الحاجــات 
المؤسســات التــي تعنــى بهــم. اعتبــر أن هــذه الشــر�حة 
هــي جــزء اساســي مــن النســیج المجتمعــي اللبنانــي، 
و�جــب العمــل معــًا لتكــون فاعلــة، وحیو�ــة، ومشــار�ة 

�شــ�ل �امــل فــي مســیرة التنمیــة والنهــوض.
ولفت الرئیس عون الى أن السلطة الحقیقیة هي التي 
تحمــي موقــع جمیــع المواطنیــن، وتتیــح لــكل انســان 
مهمــا �انــت ظروفــه ومقوماتــه، أن ��ــون فــردًا فاعــًال 
فــي المجتمــع، ومحفــو� الكرامــة، مشــددًا علــى أنــه 
ســیبذل قصــار� جهــده لتأمیــن �ل الدعــم والمســاعدات 
الالزمــة للمؤسســات االجتماعیــة واالنســانیة المعنیــة 

بــذو� الحاجــات الخاصــة.
اســتقباله  خــالل  فــي  جــاء  الجمهور�ــة  رئیــس  كالم 
قبــل ظهــر الیــوم فــي قصــر �عبــدا، وفــدًا مــن مندو�ــي 
المؤسســات الخاصــة برعا�ــة المعوقیــن، جــاء لعــرض 
تواجههــا،  التــي  والتحد�ــات  المؤسســات  هــذه  واقــع 
فــي ظــل الــكالم عــن تخفیــض اعتمــادات دعمهــا فــي 

مشــروع موازنــة العــام ٢٠١٩.

فــي مســتهل اللقــاء تحدثــت الســیدة فاد�ــا صافــي، مــن 
مؤسســة «ســیزو�ل» فشــ�رت الرئیــس عــون علــى مــا 
قام �ه من اجل حصول الجمعیات والمؤسســات التي 
تعنــى �شــؤون المعوقیــن علــى جــزء مــن مســتحقاتها، 
هــذه  حصلــت  فخامتكــم،  جهــود  «�فضــل  وقالــت: 
الجمعیــات والمؤسســات علــى الفصــل الثالــث، ونحــن 
فــي انتظــار الحصــول علــى الفصــل الرا�ــع مــن ســنة 
لیــس  الجمعیــات  هــذه  ٢٠١٨»، مشــّددة علــى «أّن 
لدیهــا ا� هــدف سیاســي او طائفــي، بــل ان عنایتهــا 
خدمتــه  اجــل  مــن  و��رامتــه،  اوال،  �االنســان  هــي 
الجمهور�ــة  رئیــس  الــى  وتوّجهــت  عائلتــه».  وخدمــة 
�القــول: «لقــد اتینــا الی�ــم مــن �افــة الطوائــف لنعــرب 
بیــن  تمّیــز  التــي ال  امام�ــم عــن همومنــا االنســانیة 

مســیحي ومســلم، فنحــن نخــدم اخوتنــا فــي االنســانیة 
مــن دون ا� تمییــز. فالطر�ــق ال یــزال فــي بدایتــه، 
و�ل اتكالنــا علی�ــم، فخامــة الرئیــس، فأنتــم بــّي لــكل 
ولــد مصــاب �اعاقــة، لكــي �عیــش ��رامــة ابنــاء هللا.»

مؤسســة  مــن  الز�ــن  اســماعیل  الســید  تحــدث  ثــم 
الهــاد� قائــال: «�ادرتــم �ــا فخامــة الرئیــس الــى فتــح 
هــذا البیــت لــكل النــاس وخصوصــا المتألمیــن منهــم، 
الذیــن دعمتهــم فــي اكثــر مــن موقــع وعمل، وخصوصًا 
فــي موضــوع اقــرار القوانیــن المتعلقــة �المعوقیــن، او 
بهــم.  تهتــم  التــي  المؤسســات  جانــب  الــى  �الوقــوف 
هنــاك اكثــر مــن ١٠٠ مؤسســة تهتــم بنحــو ١٠ آالف 
معــوق، ونتمنــى مــن الجلســة العامــة لمجلــس النــواب 
ان تأخــذ حاجــات هــذه المؤسســات فــي االعتبــار وفــق 
مشــروع الموازنــة المقــدم مــن لجنــة المــال والموازنــة».

وألقت الســیدة غادة مونس هنود، �لمة شــ�رت فیها 
الرئیــس عــون «ألنــه اهتــم �حیــاة والدنــا المعوقیــن»، 
مشــّددة علــى «أّن نظــام التعاطــي مــع المعــوق اللبنانــي 

ظالــم و�جــب تغییــره.»
وطالبت رئیس الجمهور�ة «�أن تبقى عیناه ساهرتین 
علــى هــذه الشــر�حة، ال ســیما لجهــة «المســاعدة علــى 
تغییــر نظــام التعاطــي مــع المعــوق وتطو�ــره»، مشــیرة 
فــي هــذا االطــار الــى «أّن هنــاك نحــو ٢٨ مرحلــة 
�جب القیام بها ما بین الحصول على �طاقة المعوق 
وطلــب الرعا�ــة مــن وزارة الشــؤون االجتماعیــة»، مــن 
بینهــا مراحــل تتكــرر �ل ثالثــة اشــهر، «حیــث اّنــه 
علــى ذو� المعــّوق اثبــات اّن ولدهــم ال یــزال معوقــا 
كل شــهر، وتأمیــن افــادة حضــور یومیــة لكــي �حصــل 
المؤسســة،  الــى  تدفــع  التــي  التكالیــف  تغطیــة  علــى 
وفــي حــال تغیبــه لســبب مــا یتــم حســم تغطیــة الكلفــة 
لــه والمطالبــة بتقر�ــر طبــي، وغیرهــا مــن المتطلبــات».

عن رئاسة الجمهور�ة
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 تفاعل الناس بهالفترة �ان �بیر

66 online media
31 Bloggers and Influencers

34 celebrities
28 public figures and politicians

More than 90 associations
More than 100.000 individuals

More than 1.000 types of 
supportive posts
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Daniella Rahmé
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تغظیة األزمة �الجراید
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