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استحقاق

امتحانات على
وقع الرصاص
أهالي تالمذة «البروفيه» يستنكرون عدم التأجيل
أرجأ وزير التربية ،حسان دياب،
للمرة الثانية امتحانات الشهادة
املتوسطة ملرشحي صيدا حصرًا،
لكون الجو في املدينة لم يكن
مالئمًا للمرشحني للدرس واالستعداد
لالستحقاق ،على أن تعلن الوزارة اليوم
البديل ليوم الثالثاء الحقًا
فاتن الحاج ــ عبد الكافي الصمد
ّ
في أروق��ة وزارة التربية ما يجزم بأن
خ �ي��ار ت��أج �ي��ل االم �ت �ح��ان��ات ال��رس�م�ي��ة
ب��امل�ط�ل��ق غ�ي��ر وارد .اإلدارة ال�ت��رب��وي��ة
تعمل على تمرير االستحقاق الوطني
إبعادًا لشبح الحرب .املسابقات تصل
إلى مراكز االمتحانات تحت الحراسة
األم �ن �ي ��ة .أم� ��ا ت��وف �ي��ر أم� ��ن امل�م�ت�ح�ن�ين
فيكون بالترقب ساعة بساعة للوضع
األم� �ن ��ي االس �ت �ث �ن��ائ��ي ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
ال�ق�ي��ادات العسكرية ووزارت� ��ي ال��دف��اع
وال��داخ �ل �ي��ة ،وأي ق� ��رار إزاء أي ت�ط��ور
م� �ي ��دان ��ي س� �ي� �ك ��ون م ��ره ��ون ��ًا ب�ل�ح�ظ��ة
وقوعه.
ت �ل��ك ث ��واب ��ت ي��ؤك��ده��ا وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة،
ح� �س ��ان دي � � ��اب ،ان� �ط�ل�اق ��ًا م� ��ن ت �ق��اري��ر
وصلته من مراكز االمتحانات في كل
لبنان .برأي دياب ،ليس على األرض ما
يستدعي التأجيل أو تغيب أي مرشح
في املناطق الهادئة ،بل مطلوب كسب
ال ��وق ��ت إلن� �ه ��اء االم �ت �ح ��ان ��ات ب�ح�س��ب
برنامجها املقرر.
ف�م�ع�ط�ي��ات امل �ن��اط��ق ال �ت��رب��وي��ة تشير
ّ
إل��ى أن  3500تلميذ ُم�ن�ع��وا ق�س�رًا من

تقديم امتحاناتهم ،أم��س ،م��ن بينهم
مرشحًا في مراكز صيدا
 3347تلميذًا
ّ
العشرة ،ما يعني أن��ه تعذر على نحو
 150تلميذًا املشاركة في باقي املراكز.
أم � ��ا ال� � �ق � ��رار ف �ي �ق �ض��ي ب � ��أن ي �س �ت��أن��ف
جميع امل��رش�ح�ين استحقاقهم ال�ي��وم،
ّ
م��ا ع��دا مرشحي ص�ي��دا ،أي أن توزيع
امل ��واد ع�ل��ى أي ��ام االم�ت�ح��ان��ات األخ��رى
يبقى كما ه��و ،على أن ُيمتحن ه��ؤالء
بمادتي علوم الحياة واللغة العربية
اللتني كانتا مقررتني أمس ،يوم األحد
امل�ق�ب��ل ف��ي  30ال �ج��اري .وسيستحدث
ف ��ي ال� �ي ��وم ن �ف �س��ه م��رك��ز ف ��ي ال �ج �ن��وب
وآخ��ر ف��ي ال�ش�م��ال وث��ال��ث ف��ي ب�ي��روت،
يعلن عنها الح �ق��ًا ،لجميع املتغيبني
ال ��ذي ��ن ل ��م ي�ت�م�ك�ن��وا م ��ن االن �ت �ق��ال إل��ى
مراكز االمتحانات في هذه املحافظات.
وس �ت �ع��د أس �ئ �ل��ة ج��دي��دة ل �ه��م ف��ي بنك
األسئلة.
ّ
دي� � ��اب ب � ��دا م �ط �م �ئ �ن��ًا إل � ��ى أن اإلق� �ب ��ال
ً
ع�ل��ى ام �ت �ح��ان��ات ط��راب �ل��س ك ��ان ك��ام�لا
أم��س ،لكون امل��راك��ز بعيدة عن مناطق
التوتر .لكن الصغار غامروا وأيديهم
على قلوبهم ليمتحنوا على وقع دوي
ال �ق �ن��اب��ل .ف��ال��وض��ع غ �ي��ر امل �س �ت �ق��ر في
امل��دي�ن��ة وق�ط��ع ب�ع��ض ال �ط��رق��ات ،جعل
ق �س �م��ًا ك �ب �ي �رًا م ��ن ال� �ت�ل�ام ��ذة ي �ص �ل��ون
م �ت��أخ��ري��ن إل � ��ى م ��راك ��ز ام �ت �ح��ان��ات �ه��م
بنحو ساعة تقريبًا ،ما دف��ع املراقبني
إل� ��ى ت��أخ �ي��ر ب� ��دء االم �ت �ح ��ان ��ات ق��راب��ة
ساعة أيضًا.
الساعات القليلة التي أمضاها التالمذة
وامل ��راق� �ب ��ون ف ��ي ال� �ق ��اع ��ات ،واأله ��ال ��ي
خ��ارج�ه��ا ،ب��دت كأنها ده��ر م��ن ال��زم��ن،
بعدما راجت شائعات في طرابلس بأن
ال��وض��ع األم �ن��ي س��وف ي�ت��ده��ور ظهرًا
ع�ل��ى ن�ح��و واس ��ع ف�ي�ه��ا ،ب��ال�ت��زام��ن مع

االمتحانات تأخرت ساعة واحدة في مراكز طرابلس وصور

رسمية عن
ال معلومات
ّ
دخول المسلحين إلى
مركز الناعمة

انتهاء ال�ي��وم الثاني م��ن االمتحانات،
في ظل انتشار للمسلحني في شوارع
املدينة وأسواقها ،حيث كانوا يدعون
أصحاب املحال التجارية إلى إغالقها

بالقوة ،تحت التهديد بإطالقهم النار
في الهواء ،ما جعل التالمذة يشعرون
كأنهم يجلسون على الجمر .ول��م تكد
ع� �ق ��ارب ال �س��اع��ة ت �ق �ت��رب م ��ن ال�ث��ان �ي��ة
ع �ش��رة ظ �ه �رًا ،ح �ت��ى خ �ل��ت امل ��راك ��ز في
دق��ائ��ق قليلة م��ن ال�ت�لام��ذة وامل��راق�ب�ين
على ال�س��واء .األه��ال��ي استعجلوا أخذ
أبنائهم ،فيما ن��اش��دوا خ�لال ساعات
ال�ن�ه��ار ال��وزي��ر ال�ت��أج�ي��ل ك��ي ال يجري
األوالد االمتحان تحت الرصاص.
ع� �ن ��د م� ��دخ� ��ل م � ��درس � ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة ف��ي
منطقة التل ،وسط طرابلس ،لم يطرح
األهالي على أبنائهم سؤالهم املعتاد
«كيف عملتوا باالمتحانات؟» ،بل كان
�ؤال« :ص ��ار معكم ش ��ي؟» .أح��ده��م
ال �س� ّ
ق� ��ال إن � ��ه خ� ��اف ع �ن��دم��ا س �م��ع ط�ل�ق��ات
ن� ��اري� ��ة« ،ل� �ك ��ن امل ��راق� �ب�ي�ن ع �م �ل��وا ع�ل��ى
تهدئتنا ،وق��ال��وا لنا ال تخافوا» .بعد

دق��ائ��ق ،سمع ال�ت�لام��ذة ص��وت انفجار
قنبلة قريبة من املكان ،ما جعل الهرج
واملرج يسودان املركز ،وجعل املراقبني
يبذلون جهودًا لطمأنة التالمذة الذين
ك� ��اد ب �ع �ض �ه��م ي� �ه � ّ�م ب ��امل� �غ ��ادرة وع ��دم
استكمال املسابقة.
إل ��ى ذل� ��ك ،ل��م ت�ت�ب�ل��غ ال � � ��وزارة ،بحسب
دي � � ��اب ،أي م �ع �ل ��وم ��ات ع� ��ن م�س�ل�ح�ين
دخ � �ل� ��وا إل � ��ى م ��رك ��ز االم� �ت� �ح ��ان ��ات ف��ي
منطقة الناعمة الشوفية ،كما ورد في
اإلعالم .لكن ماذا عن اتصال أحد اآلباء
هاتفيًا ب��إح��دى ال�ق�ن��وات التلفزيونية
ّ
ليقول إن «ال��زع��ران حجزوا املرشحني
في ثانوية رفيق الحريري وما عرفنا
ك �ي ��ف س �ح �ب �ن��ا والدن� � � ��ا امل ��رع ��وب �ي�ن»؟
ال��وال��د س��أل« :أي��ن وزي��ر التربية ،ومن
سيحمي التالمذة وملاذا ال يتم تأجيل
االمتحانات؟».

تقرير

لم يعد لفلسطينيي سوريا خيمة على باب «األونروا»
راجانا حمية
أم � � � ��س ،دخ � � ��ل م ��وظ� �ف ��و وك � ��ال � ��ة غ ��وث
وت �ش �غ �ي��ل ال�ل�اج �ئ�ي�ن «األون � � � � ��روا» م��ن
امل��دخ��ل الرئيسي إل��ى مكاتبهم ،وذل��ك
ألول ّ
مرة منذ أكثر من  4أشهر .استعاد
ح� � ��راس األم� � ��ن م ��واق �ع �ه ��م األس ��اس �ي ��ة
واختصر املوظفون طريقهم إلى املبنى.
فقد ق��رر الفلسطينيون النازحون من
س��وري��ا ف� ّ�ك خيمة االع �ت �ص��ام املفتوح
التي نصبوها أم��ام مدخل «األون��روا»
ب�ع��دم��ا ات �ف �ق��وا م��ع ال��وك��ال��ة ع�ل��ى سلة
مطالبّ ،
عدها القيمون على االعتصام
مقبولة ولكنها غير كافية.
لكن ،في لحظة ما كاد كل شيء يطير.
أو بمعنى أدق ،ك��ادت الخيمة تصمد
لوقت إض��اف��ي بسبب انشغال اإلع�لام
ب��إح��داث ص�ي��دا املشتعلة منذ أول من
أم��س .ن�ع��م ،ك��اد علي فيصل ،مسؤول
ال� �ج� �ب� �ه ��ة ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة ل �ت �ح��ري��ر
فلسطني في لبنان ،أن يقنع املعتصمني
بتأجيل ف��ك الخيمة ل�ك��ي يحظى ه��ذا
ال�ع�م��ل بتغطية إع�لام�ي��ة .ه��ذا ال��رج��ل،
الذي يعرف كيف «يقطف» األحداث في
خواتيمها ،ل��م ترقه «قلة الكاميرات».
ح � � ��اول ،ول � �ك ��ن ،مل ��ا ب � ��دا أن م �ح��اول �ت��ه
م �ي��ؤوس م�ن�ه��ا ،ان�ت�ق��ل ب�م�ن��اورت��ه إل��ى
ً
اإلع�لام ،محاوال إقناع إح��دى القنوات

التلفزيونية التي كانت حاضرة أمس
ب �ت �ص��وي��ر ال � �ح ��دث و«إع� �ط ��ائ� �ن ��ا إي ��اه
على سي دي ونحن نقوم بنشره غدًا
(ال �ي��وم)» .وب�ه��ذه الطريقة «ي��زي��د عدد
الكاميرات» ،يقول أحدهم.
مع ذلك ،لم يحصل ما لم يكن متوقعًا.
فال أحداث صيدا وال طموحات فيصل
فك الخيمة ،التي ُ
أوقفت ّ
«ع� ّ�د نشاطها
ّ
معلقًا منذ أمس ،بعد التوافق مع وكالة
األون � ��روا ع�ل��ى ج�م�ل��ة م�ط��ال��ب أول �ي��ة»،
ب �ح �س��ب م ��ا ي ��ذك ��ر ف ��ي ال� �ب� �ي ��ان .وق ��ال
ع �ل��ي ف �ي �ص��ل إن ص �م ��ود امل�ع�ت�ص�م�ين
وال � �ن ��ازح �ي�ن وت �ح��رك��ات �ه��م امل �س �ت �م��رة
واملتواصلة أدي��ا إل��ى االت�ف��اق الجزئي
امل �ح��دود ال ��ذي ُي� َ�ع� ّ�د خ �ط��وة ب��االت�ج��اه
ال�ص�ح�ي��ح ل�ك�ن�ه��ا م�ن�ق��وص��ة وال تلبي
م �ط��ال��ب ال �ن��ازح�ي�ن ،م��ؤك �دًا «اس �ت �م��رار
ال� �ت� �ح ��رك ��ات ،رغ� ��م ت �ع �ل �ي��ق االع �ت �ص��ام
لتأمني املطالب ،وف��ي مقدمتها تأمني
بدالت اإليجار الشهري الكامل وتوفير
االس�ت�ش�ف��اء ال�ك��ام��ل وال�س�ل��ة ال�غ��ذائ�ي��ة
الشهرية وض�م��ان ح��ل مشكلة الطلبة
الجامعيني واإلقامات».
ن��زع��ت ال�خ�ي�م��ة ،م��ن دون أن ينسحب
ذل��ك على تحركات املناطق .حتى هذه
ال �خ �ي �م��ة ق ��د ال ي �ك ��ون غ �ي��اب �ه��ا أب ��دي ��ًا،
وع��ودت�ه��ا ممكنة ف��ي أي��ة لحظة «فيما
ّ
لو أخلت األونروا بما وعدت به هؤالء»،

ي �ق��ول ف� ��ؤاد ض��اه��ر ،م �س��ؤول ال�ج�ب�ه��ة
الشعبية لتحرير فلسطني في لبنان.
أما ما وعدت به األونروا ،فليس نهائيًا
بطبيعة الحال (أيضًا) .وبالنسبة إلى
ه��ؤالء هو «ج��زء ال بأس به من السلة،
ول�ي�س��ت ال�س�ل��ة ال �ك��ام �ل��ة» .ول �ك��ن ،على
األق � ��ل ،ف ��ي ه ��ذا ال� �ج ��زء ،ص ��ار ب��إم�ك��ان
ه � � ��ؤالء ال�ل�اج� �ئ�ي�ن م �ط��ال �ب��ة األون� � � ��روا
بواجباتها تجاههم .ولئن كانت بعض
تلك ال�ح�ق��وق م�ح�ص��ورة بمنح ال��دول،
ً
ك� ��اإلي� ��واء م� �ث�ل�ا ،إال أن �ه��م اس �ت �ط��اع��وا
ت �ح �ص �ي��ل ح �ق ��وق إض ��اف �ي ��ة وت�ح�س�ين
أخ��رى ،أهمها م��ا يتعلق باالستشفاء
وال �ط �ب��اب��ة ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ال �ع �ي��ادات.

تنشئ األونروا حسابات
مصرفية لالجئين
لتحويل بدالت اإليواء
والغذاء

وه� ��و إن� �ج ��از ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ال �ب �ع��ض،
فأن تصل التغطية للعمليات الطارئة
والسريعة إل��ى ح��دود  %50( %90من
م ��وازن ��ة األون � � ��روا و %40م ��ن م��وازن��ة
إح��دى املؤسسات التي تتعاقد معها)
هو أكثر ما يطمح إليه الجئ بال شيء.
وبالنسبة إلى العمليات التي تحتمل
االنتظار ،أو ما اصطلح على تسميتها
ب�ع�م�ل�ي��ات ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ف�ق��د رم��ت
األون��روا الكرة في امللعب ال�س��وري؛ إذ
ت �ق��دم ف�ي�ه��ا ك�ت��اب��ًا إل ��ى وزارة الصحة
ال �س��وري��ة ،لتعطي األخ �ي��رة موافقتها
ع �ل��ى إج��رائ �ه��ا م ��ن ض �م��ن م��وازن �ت �ه��ا.
وف ��ي ع �ي ��ادات ال��وك��ال��ة ،ص ��ار ب��إم�ك��ان
الالجئ االطمئنان إلى مجانية الكشف
وال � � ��دواء ،ب��اس�ت�ث�ن��اء األدوي� � ��ة ال �ت��ي ال
تتوافر في عياداتها ،ويعامل عندها
ك �م��ا ي �ع��ام��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي ل �ب �ن��ان.
يعني «بيشتري على حسابو» ،يقول
ضاهر.
م ��ن ال �ط �ب��اب��ة إل� ��ى ال �ت �ع �ل �ي��م ،اس �ت �ط��اع
ال �ل��اج � �ئ � ��ون ت �ح �ق �ي ��ق خ� � �ط � ��وة ،م �ن �ه��ا
الحصول على وعد ستترجمه األونروا
مطلع العام الدراسي القادم ،ويقضي
ب�م�ج��ان�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م م ��ن ال ��روض ��ة إل��ى
السنة ال�ث��ان��وي��ة األخ �ي��رة ،إض��اف��ة إلى
الكتب والقرطاسية ،على أن تتواصل
ال��وك��ال��ة أي�ض��ًا م��ع وزارة التربية لحل

املشاكل التي يعانيها الطالب.
ثمة ما لم يستطع الالجئون تحقيقه،
ه��و مطلب اإلي ��واء ،ال��ذي بقي مرهونًا
بنعم ال��دول امل��ان�ح��ة .ول�ك��ن م��ا حققوه
هنا هو رفع قيمة اإليجارات وتخفيف
التعب؛ إذ م��ن املفترض أن يصار إلى
إن� �ش ��اء ح �س��اب��ات م �ص��رف �ي��ة ل�لاج�ئ�ين
توضع فيها بدالت اإلي��واء .تبقى أزمة
«الالشرعيني» .هؤالء ّ
حولوا إلى قسم
الحماية في األونروا ملتابعة ملفاتهم.
ه� ��ذه ال �ح �ق��وق ع �ل��ى أه �م �ي �ت �ه��ا ،إال أن
هناك م��ا ينقصها وه��ي م��ا يطالب به
الالجئون في مرحلة الحقة ،عبر جعل
ب��دالت اإلي��واء شهرية ثابتة مع السلة
الغذائية والنوعية وجعل االستشفاء
ً
ك ��ام�ل�ا وض ��م ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ج��ام �ع��ي إل��ى
امل� �س ��اع ��دات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة .وه� ��و م ��ا ل��م
تستطع األون � ��روا تحمل مسؤوليته؛
«ألن � �ن � ��ا م� �ح� �ك ��وم ��ون ب� ��امل � �س� ��اع� ��دات»،
ب � �ح � �س ��ب ه� � � ��دى امل� � � �س � � ��را ،امل � �س� ��ؤول� ��ة
ّ
اإلع�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ال ��وك ��ال ��ة ،ال �ت ��ي أك� ��دت
على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ال �ت��زام «األون ��روا»
بنود االتفاق ،الفتة إلى أن «األون��روا»
ستواصل العمل م��ع املانحني لتوفير
خدمات أفضل للنازحني ،وقد حسنت
«األون��روا» أخيرًا تقديماتها في ضوء
تحسن دع��م ال ��دول امل��ان�ح��ة لضخامة
معاناة النازحني.

