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تقرير

ُ
ّ
ك��ذل��ك ي �ن �ف��ي ال ��وزي ��ر م ��ا ن �ق��ل ع �ن��ه أن
«االمتحانات أرجئت في مركز الليلكي
ف��ي ال�ض��اح�ي��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ال ��ذي يضم
 250تلميذًا ع�ل��ى خلفية االش�ت�ب��اك��ات
ال� �ع� �ش ��ائ ��ري ��ة» ،ف ��االس� �ت� �ح� �ق ��اق ه �ن��اك
استؤنف بصورة طبيعية.
«استئناف االم�ت�ح��ان��ات بمن حضر»،
ك��ان��ت ه ��ذه ال �ع �ب��ارة ال �ت��ي ت�م�س��ك بها
وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة م �ن��ذ س��اع��ات ال�ص�ب��اح
ً
استياء في أوساط
األول��ى ،وقد تركت
بعض األه��ال��ي ال��ذي��ن راح ��وا يعلقون:
«هيدا ظلم للتالمذة ،هودي بالبروفيه
صغار ما بصير نعرضهم للمخاطر».
بعض التربويني رأوا أن ع��دم تأجيل
االمتحانات في كل لبنان هو أسلوب
ّ
غ� �ي ��ر ع� �ل �م ��ي ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن ب�ع��ض
املراقبني ورؤساء املراكز الذين يقطنون
في صيدا لم يتمكنوا من الذهاب إلى

شباب «عرب الحروك» بال عمل

ً
صور مثال وغيرها من املدن الجنوبية.
ُ
وي�س��أل ه��ؤالء كيف سيمتحن تالمذة
ج �ن��وب �ي��ون ت� ��وت� ��روا ل �س �م��اع أص� ��وات
ال �ق��ذائ��ف ط�ي�ل��ة ل�ي�ل��ة األح� ��د ـ �ـ �ـ االث �ن�ين
ولم يناموا وهم يسكنون في ّالنبطية
وغ �ي��ره��ا .ل�ك��ن ال��وزي��ر ي��ؤك��د أن ��ه تابع
واملدير العام للتربية فادي يرق تقارير
من غرفة عمليات االمتحانات عن سير
االس�ت�ح�ق��اق ف��ي ك��ل امل �ن��اط��ق ،وأع�ط��ى
ت��وج�ي�ه��ات��ه ب��ال�ع�م��ل لتهيئة ال �ظ��روف
امل ��ؤات �ي ��ة وإي� �ج ��اد ال � ّح �ل��ول ل�ل�م�ش��اك��ل
الطارئة .ويلفت إلى أنه بات في حوزة
ال��وزارة الئحة بأعداد املتغيبني الذين
كانوا في الجنوب ،ومراكز امتحاناتهم
في بيروت.
وف� � ��ي ص� � � ��ور ،أن � �ش� ��أ رئ � �ي� ��س امل �ن �ط �ق��ة
التربوية في الجنوب باسم عباس مع
ف��ري��ق م��ن ال��دائ��رة واملعلمني وال ��وزارة
غ��رف��ة عمليات منذ ال�س��ادس��ة صباحًا
ف� ��ي ث ��ان ��وي ��ة ص� � ��ور ل �ل �ب �ن ��ات إلج� � ��راء
االمتحانات في املنطقة ،رغم تأخيرها
نحو ساعة أيضًا بعدما تعذر وصول
امل��راق �ب�ي�ن ورؤس � ��اء امل ��راك ��ز م��ن ص�ي��دا
وش � ��رق � ��ي ص� � �ي � ��دا ،وال � �ب � ��ال � ��غ ع ��دده ��م
ن�ح��و  300م��راق��ب ورئ �ي��س م��رك��ز .لكن
ك �ي��ف ت��أم��ن ال �ن �ق��ص؟ ي �ج �ي��ب ع �ب��اس:
«اس�ت�ط�ع�ن��ا ت �ج��اوز ال �ق �ط��وع ب�ت�ع��اون
ال � � ��وزارة وامل �ع �ل �م�ين وامل ��دي ��ري ��ن» .وق��د
بلغت نسبة ال�غ�ي��اب ف��ي امل��دي�ن��ة نحو
 %2فقط.
وف��ي اليوم الثاني لالمتحانات ،تكرر
مشهد امل��واك�ب��ة األم�ن�ي��ة ل�ل�ت�لام��ذة من
عرسال .فقد نقل  200تلميذ من عرسال
إل� ��ى رأس ب �ع �ل �ب��ك ب ��واس �ط ��ة ب��اص��ات
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ام �ت �ح��ان��ات ال �ش �ه��ادة
املتوسطة .وراف��ق رئيس بلدية اللبوة
رامز أمهز املمتحنني منذ الفجر حتى
االنصراف على حد تعبيره .هذا األمر
سينسحب ،كما يقول ،على امتحانات
ش� �ه ��ادة ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام ��ة ب �ف��روع �ه��ا
األرب �ع��ة« ،ل�ك��ون�ن��ا ات�خ��ذن��ا ق ��رارًا بذلك
ول��ن نتراجع ع�ن��ه ،وإن ه��دأت األج��واء
ن�س�ب�ي��ًا ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ق��اع ال�ش�م��ال��ي،
لكننا سنستمر في حماية التالمذة من
أي اعتداء قد يتعرضون له» .ولم تؤثر
االع�ت�ص��ام��ات ال�ت��ي ن�ف��ذه��ا امل��واط�ن��ون
تضامنًا مع الجيش اللبناني أول من
أمس على سير االمتحانات في اليوم
التالي.

نقوال أبو رجيلي
ن�ح��و  10آالف ن�س�م��ة ،ه��و ع ��دد أب�ن��اء
عشيرة ع��رب الفاعور (ع��رب ال�ح��روك)
امل �ن �ت �ش��ري��ن ف� ��ي ب �ع ��ض ق � ��رى ال �ب �ق��اع
األوس � � � ��ط ،ت �ح �ت �ض��ن ب� �ل ��دة إش �ه��اب� ّ�ي��ة
ال � �ف� ��اع� ��ور (ج � �ن� ��وب� ��ي ت� ��رب� ��ل ال� �ب� �ق ��اع)
الغالبية العظمى منهم ،وتتوزع منازل
البعض منهم ضمن األراض��ي التابعة
عقاريًا ملدينة زحلة (معلقة أراض��ي)،
وق� � ��رى ،ت ��رب ��ل ،ب ��ر ال � �ي ��اس ،ال��دل �ه �م� ّ�ي��ة
وكفرزبد ،وتعتمد معظم أسرها على
ال�ع�م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع ال ��زراع ��ي ب��ال��درج��ة
األولى ،بعدما كانت تربية املواشي في
ما مضى مصدر رزقهم الوحيد ،من ثم
ّ
تحول عدد غير قليل منهم الى اقتناء
شاحنات صغيرة مخصصة لتحميل
ج �م �ي��ع أن� � ��واع ال �ب �ض��ائ��ع وامل �ن �ت �ج��ات
ّ
ال ��زراع � ّ�ي ��ة ،وآخ ��ري ��ن وج� ��دوا ض��ال�ت�ه��م
بالعمل على حافالت صغيرة (فانات)
ل�ن�ق��ل ال��رك��اب ف��ي ج�م�ي��ع االت �ج��اه��ات،
وف � � ��ي ال � �ع � �ق ��دي ��ن األخ� � �ي � ��ري � ��ن ،ت ��وج ��ه
ّ
الصناعية
العشرات منهم الى املنطقة
في زحلة للعمل في معامل ومؤسسات
ص �ن��اع� ّ�ي��ة وت� �ج ��اري ��ة اك �ت �س �ب��وا م�ن�ه��ا
ّ
مهنية في جميع املجاالت.
خبرات
ّ
ي �ط �غ ��ى ال � �ه � ��م امل �ع �ي �ش ��ي ع� �ل ��ى أب� �ن ��اء
ال� �ع� �ش� �ي ��رة ع� �ل ��ى س� � � ��واه م � ��ن ال �ه �م ��وم
ال �س �ي ��اس �ي ��ة واألم� � �ن � � ّ�ي � ��ة ،وال ي �ح �ت��اج
األم��ر ال��ى الكثير م��ن العناء الكتشاف
معاناتهم املزمنة منذ أن حطت رحالها
ف��ي ه��ذه البقعة ال�ج�غ��راف� ّ�ي��ة ق�ب��ل أكثر
من  100عام ،وتكفي جولة في شوارع
ب� �ل ��دة إش� �ه ��اب � ّ�ي ��ة ال� �ف ��اع ��ور وأزق� �ت� �ه ��ا،
ليتبينّ حجم تفاقم مشكلة البطالة بني
شبابها ،وباألخص الفئة العمرية بني
 15و 30س �ن��ة ،ف�ت�ك��اد ال ت�خ�ل��و ساحة
أو رده � ��ة دك � ��ان م ��ن م �ج �م��وع��ة ش �ب��ان
ع��اط�ل�ين م��ن ال�ع�م��ل ،يمضي معظمهم
نهاره بنفخ دخان النراجيل وارتشاف
القهوة والشاي .يشرح شيخ العشيرة
م �ي��زر ال �ف �ي��اض أن ال �ب �ل��دة ت�ف�ت�ق��ر إل��ى
م� ��درس� ��ة رس � �م� � ّ�ي� ��ة« ،ب� �ح� �ي ��ث ي�ت�س�ن��ى
مل�ي�س��وري ال �ح��ال إرس ��ال أوالده� ��م ال��ى
م ��دارس ال�ب�ل��دات امل �ج��اورة ،أم��ا األس��ر
ال�ف�ق�ي��رة ،ف�لا ح��ول ل�ه��ا وال ق��وة حيال

عجزها ع��ن ت��أم�ين متطلبات التعليم
ح �ت��ى ف��ي امل ��راح ��ل االب �ت��دائ� ّ�ي��ة» ،الف�ت��ًا
ال��ى أن أع ��داد األوالد ال��ذي��ن ل��م تسمح
لهم الظروف املعيشية بالجلوس على
مقاعد ال��دراس��ة ف��ي السنوات األخيرة
تفوق حاليًا  800تلميذ من الجنسني،
ت ��راوح أع�م��اره��م ب�ين  5و 12س�ن��ة ،وال
تتعدى نسبة املتعلمني  ،%10يحظى
معظمهم ب�ف��رص عمل م��رم��وق��ة داخ��ل
لبنان وخ��ارج��ه .أكثر ما يتخوف منه
فياض ،هو ازدي��اد أعداد العاطلني من
العمل.
يحمل ّ
ّ
فياض مسؤولية اإلهمال املزمن

صرف نحو
 400عامل ألنهم
رفضوا تخفيض
أجورهم الى النصف

لبلدته على ك��ل الصعد ل�ل��دول��ة ،التي
«تعتبرنا مواطنني من الدرجة الثانية
أو ربما الثالثة ،ولنا عتب كبير على
ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ال� ��ذي ي�ح�ظ��ى بنسبة
ت ��أي �ي ��د ع ��ال �ي ��ة ب �ي�ن أب � �ن� ��اء ال �ع �ش �ي��رة،
وال ن �ن��ال م�ن��ه س ��وى وع� ��ود بتحسني
أوضاعنا املعيشية من جميع الجوانب
ّ
ل��م ي�ت�ح��ق��ق م�ن�ه��ا ش� ��يء ،ف��ي م�ق��دم�ه��ا
إن �ش��اء م��درس��ة رس�م� ّ�ي��ة ك��ان ال�ق� ّ�ي�م��ون
ف ��ي ال �ت �ي��ار ق ��د أم� �ن ��وا ل �ه��ا اع �ت �م��ادات
ّ
مالية تحولت قبل سنوات الى منطقة
ع �ك ��ار ألس� �ب ��اب ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ح �س��اب��ات
ّ
االنتخابية».
م � ��ن ج � �ه � �ت ��ه ،ي� �ش� �ي ��ر أح � � ��د ف� �ع ��ال� �ي ��ات
ال �ع �ش �ي ��رة ،رف� �ع ��ت ال �ن �م ��ر ،ال � ��ى أن � ��ه ال
ي �ج ��وز ت �ح �م �ي��ل ت �ي ��ار س �ي��اس��ي م�ع�ين
م �س��ؤول �ي��ة ك �ب �ي��رة ب �ه��ذا امل �س �ت��وى «ال
ّ
يمكن أن تحل جهة سياسية مهما كبر
حجمها مكان الدولة املسؤولة األولى
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سوق القطع هادئة حتى اآلن
ل� ��م ت �ش �ه��د س� � ��وق ال� �ق� �ط ��ع ف� ��ي ل �ب �ن��ان
ت � �ح� � ّ�رك� ��ات الف � �ت� ��ة أم � � ��س ،ول� � ��م ُي �ظ �ه��ر
امل��ودع��ون رد فعل سلبيًا سريعًا إزاء
األح ��داث األمنية ف��ي ص�ي��دا وأك�ث��ر من
م �ن �ط �ق��ة .وب �ح �س��ب م �ص��رف �ي�ين ب�ق�ي��ت
ال�س��وق ه��ادئ��ة وغ��اب أي طلب مفتعل
ع� �ل ��ى ال � � � � � ��دوالر ،وق� � � ��ال أح � � ��د م ��دي ��ري
امل � �ص � ��ارف ال �ك �ب �ي ��رة ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» إن
املتعاملني في سوق القطع واملودعني
اعتادوا هذا النمط من األزمات،
عمومًا ّ
وب��ات��وا يفضلون االن�ت�ظ��ار ألي��ام ع� ّ�دة
ق�ب��ل ات �خ��اذ ق��رارات �ه��م ،ال �ت��ي غ��ال�ب��ًا ما
ت �ب��دأ ب �ت �ح��وي��ل ج ��زء م ��ن ال ��ودائ ��ع من
الليرة إلى العمالت األجنبية األخرى،
ثم تنتقل إل��ى إخ��راج ج��زء من الودائع
م ��ن ل �ب �ن��ان إل ��ى ال� �خ ��ارج .وق� ��ال امل��دي��ر
املصرفي نفسه إن املودعني لم ُيظهروا
ً
ّ
للتحرك ،ربما لقناعتهم بأن
أمس ميال
أحداث صيدا لم تتحول بعد إلى حالة
انهيار ت��ام تستدعي حماية ثرواتهم
أو ّ
مدخراتهم .لكن سعر صرف الليرة
م�ق��اب��ل ال� ��دوالر األم�ي��رك��ي ب�ل��غ السقف
ال� ��ذي رس �م��ه ل��ه م �ص��رف ل �ب �ن��ان خ�لال
السنوات املاضية ،أي  1515ليرة لكل
دوالر وب �ل��وغ��ه ه ��و أق � ��رب إل� ��ى ح��ال��ة
وس �ط �ي��ة ب�ي�ن ال �ت ��رق ��ب وال �ت �ف��اع ��ل م��ع
األوضاع العامة في لبنان.
إال أن امل �ص��رف �ي�ي�ن ل��دي �ه��م م ��ا ي�ش�غ��ل

حذر وترقب في السوق املالية (ارشيف ـــ هيثم املوسوي)
ب��ال �ه��م أك �ث ��ر م ��ن أح� � ��داث ص� �ي ��دا؛ ف�ق��د
أعلنت جمعية املصارف أن وفدًا منها
غ��ادر ب�ي��روت إل��ى ب��اري��س أم��س ،وهو
ي�ض� ّ�م رئ�ي��س الجمعية ج��وزف طربيه
وعضوية نائب الرئيس سعد أزه��ري

ونديم القصار ووليد روفايل وشهدان
الجبيلي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى األم�ي�ن العام
للجمعية مكرم صادر.
وب� �ح� �س ��ب ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ،ي � �ق� ��وم ال ��وف ��د
ب��زي��ارة ع�م��ل يلتقي خ�لال�ه��ا ع ��ددًا من

واألخ �ي��رة ع��ن ت��أم�ين ال�ح� ّ�د األدن ��ى من
متطلبات العيش الكريم ملواطنيها»،
الف �ت ��ًا ف ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ال� ��ى «أن ت �ي��ار
امل�س�ت�ق�ب��ل ك ��ان وال ي� ��زال ي �ب��ذل م��ا في
وس�ع��ه مل�س��اع��دة أب �ن��اء ال�ع�ش�ي��رة وفقًا
ل�لإم �ك��ان��ات امل �ت��وف��رة ل��دي��ه ،م��ن خ�لال
امل��ؤس �س��ات االج �ت �م��اع� ّ�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل��ه،
ً
فضال عن تأمينه فرص عمل للكثيرين
ّ
منهم ف��ي مختلف اإلدارات ال��رس�م��ي��ة
وال� �ش ��رك ��ات ال� �خ ��اص ��ة» .ورأى ال �ن �م��ر،
الناشط ف��ي مجال النقابات العمالية
ّ
والزراعية ،أن أحد أهم أسباب ظاهرة
ال �ب �ط��ال��ة «ت ��زاي ��د أع � ��داد ال �ن��ازح�ي�ن من
س��وري��ا وتنافسهم م��ع املقيمني الذين
ً
يعانون أصال من غياب فرص العمل»،
موضحًا أن��ه ليس ضد استخدام اليد
العاملة السورية «م��ن واجبنا مراعاة
ّ
ّ
واالجتماعية ،لكن
اإلنسانية
ظروفهم
ليس على حساب العامل اللبناني».
ي � ��وض � ��ح ه� � � ��ود ط � �ع � �ي � �م ��ة ،أم� �ي� ��ن س� � ّ�ر
مجلس املندوبني في االتحاد الوطني
للفالحني في لبنان ،أن أكثر من 1000
عامل من أبناء العشيرة يتوزعون على
امل �ع��ام��ل وامل��ؤس �س��ات ال �خ��اص��ة داخ��ل
البقاع وخ��ارج��ه ،ص��رف منهم حوالى
 400ع��ام��ل وم ��وظ ��ف ،ب �ع��دم��ا رف �ض��وا
تخفيض أجورهم الى أقل من النصف،
وي �س��أل ف��ي ه ��ذا اإلط � ��ار «ك �ي��ف يمكن
ل�ه��ؤالء متابعة العمل ب��أج��ر ي��وم��ي ال
ي�ت�ج��اوز  10آالف ل�ي��رة ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة وأق��ل
م ��ن ذل� ��ك أح� �ي ��ان ��ًا؟ وه� ��و امل �ب �ل��غ ال ��ذي
يرضى ب��ه العامل األجنبي أو النازح
م��ن س��وري��ا» ،وم��ن م��وق�ع��ه ك��أم�ين س� ّ�ر
الت �ح��اد ال�ع�ش��ائ��ر ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان،
ي�ش��دد طعيمة على ض ��رورة ال�ح� ّ�د من
ت �ن��ام��ي ظ��اه��رة ال �ب �ط��ال��ة ب�ي�ن ص�ف��وف
ال�ش�ب��اب ال��ذي��ن أص�ب��ح معظمهم عبئًا
ع �ل��ى أه �ل �ه��م وم �ج �ت �م �ع �ه��م .ل ��م ي�خ��ف
ط�ع�ي�م��ة م��وج��ة ال �س �خ��ط ال �ت��ي يشعر
بها أبناء العشيرة تجاه الدولة بشكل
ع ��ام ،وال �ت �ي��ار ال�س�ي��اس��ي امل�ح�س��وب��ون
عليه على نحو خاص «ال يلتفت إلينا
م ��ن ح �ص��د ن�س�ب��ة  %90م ��ن أص��وات �ن��ا
ف��ي االنتخابات النيابية عامي 2005
و ،2009إال م� ��ع اق � �ت� ��راب م ��وع ��د ه ��ذا
االستحقاق».

شهرًا

ك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي وزارت� � ��ي امل��ال �ي��ة
وال �خ ��ارج �ي ��ة وف� ��ي امل� �ص ��رف امل ��رك ��زي
وجمعية املصارف الفرنسية .وتندرج
ه��ذه ال��زي��ارة ف��ي إط ��ار متابعة تنفيذ
خطة ال�ت�ح��رك ال��دول��ي ال�ت��ي وضعتها
جمعية م�ص��ارف ل�ب�ن��ان ،ال�ت��ي تقضي
بالتواصل املباشر وبعقد اجتماعات
م �ك �ث �ف��ة م � ��ع ش �خ �ص �ي ��ات ذات ن �ف��وذ
وت� ��أث � �ي� ��ر ف � ��ي م � ��واق � ��ع ال � � �ق� � ��رار داخ � ��ل
السلطات التشريعية والتنفيذية في
عواصم ال��دول الكبرى ،ولدى الهيئات
وامل �ن �ظ �م��ات ال ��دول �ي ��ة ،ل �ت��أك �ي��د أه�م�ي��ة
ال� �ق� �ط ��اع امل� �ص ��رف ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ك��أح��د
مقومات االستقرار في لبنان واملنطقة.
وي� � �ب� � �ح � ��ث ال � � ��وف � � ��د م � � ��ع امل� � �س � ��ؤول �ي��ن
ال�ف��رن�س�ي�ين س�ب��ل ت�ع��زي��ز ال ��رواب ��ط مع
القطاع املصرفي الفرنسي ال��ذي يقيم
مع القطاع املصرفي اللبناني عالقات
م��راس �ل��ة واس �ع��ة وم�ك�ث�ف��ة م�ن��ذ ع�ق��ود،
ك ��ذل ��ك س �ي �ج��دد اإلع � � � ��راب ع� ��ن ح��رص
امل� � �ص � ��ارف ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال� �ش ��دي ��د ع�ل��ى
مواصلة اعتماد املعايير ال��دول�ي��ة في
مختلف مجاالت املهنة املصرفية ،وال
سيما ف��ي م��ا يخص ال�ت��زام العقوبات
ال� ��دول � �ي� ��ة ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض دول امل �ن �ط �ق��ة
واتباع آليات مكافحة تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب.
(األخبار)

هي الفترة التي يمكن تغطيتها من
خالل االحتياطات املالية األجنبية
التي يحملها مصرف لبنان
ضمن موجوداته .وبحسب آخر
إحصاءات ملصرف لبنان ،بلغت هذه
االحتياطات في نهاية أيار 2013
نحو  36.7مليار دوالر .هذه األموال
االحتياطية التي ال يملكها مصرف
لبنان كلها ،بل هناك جزء أساسي
منها تملكه املصارف ،لكنها تضعه
لدى مصرف لبنانّ ،
تعبر أيضًا عن
مستوى وحجم تدفق األموال إلى
لبنان الذي يقاس من خالل من خالل
عجز ميزان املدفوعات .هذا العجز
تقلص في األشهر األولى من عام
 2013بسبب تحسن في تدفقات
رأس املال .هذه التدفقات في رأي
البنك الدولي «قصيرة املدى؛ ألنها
ناجمة عن ارتفاع في هامش الفوائد
املحلية الدولية».

