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مجتمع

مجتمع
قضية عقبتان تعترضان إعادة العمل بالقروض السكنية المدعومة عبر المؤسسة ّ العامة لإلسكان .األولى
مرتبطة بمصرف لبنان الذي ّ
حدد سقفًا لالستدانة بالليرة ّ
تبين أن غالبية المصارف تخطته .والثانية تكمن في
مستوى الفوائد المدعومة الذي سيتفق عليه بين المصارف والمؤسسة في ظل ارتفاع معدالت الفائدة
على التسليفات بالليرة إلى ما ال يقل عن %12

عودة القروض السكنية رهن بجشع المصارف
محمد وهبة
إلعـ ـ ـ ــادة إط ـ ـ ــاق الـ ـ ـق ـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة
املــدعــومــة ،لـيــس عـلــى م ـصــرف لبنان
وجمعية املصارف إال مالقاة املؤسسة
العامة لإلسكان في منتصف الطريق.
م ــا يـ ـح ــدث ،ع ـم ـل ـيــا ،ب ـع ــدم ــا حـصـلــت
املــؤس ـســة عـلــى اع ـت ـمــاد مــالــي بقيمة
 100مليار ليرة لدعم هــذه الـقــروض،
أن مصرف لبنان يسعى ،بكل الطرق
املتاحة ،ملنعها من ذلــك ،فيما تبحث

القروض الجديدة لن
تقسم على فترتين زمنيتين
وإنما على فترة  25سنة
جمعية املصارف عن طريقة لـ«شفط»
ه ــذه األمـ ــوال مــن دون أن تـتـنــازل عن
جزء من ربحيتها.
مـجـلــس ال ـن ــواب ،فــي جـلـســة «تـشــريــع
ال ـض ــرورة» الـشـهــر املــاضــي ،أق ـ ّـر منح
املــؤسـســة اع ـت ـمــادًا مــالـيــا بقيمة 100
مـلـيــار لـيــرة لــدعــم ال ـقــروض السكنية
مؤقتًا ،في انتظار أن إقــرار الحكومة
سـيــاســة اسـكــانـيــة ت ـحـ ّـدد مــن خاللها
آلـيــات الــدعــم املـسـتــدامــة .لكن املشكلة
التي واجـهــت املؤسسة أن «املــركــزي»
استبق ال ـقــرار بــإصــدار التعميم 503
على املصارف ،والــذي ينص على أنه
«ال يجوز أن يزيد صافي التسليفات
املمنوحة من املصرف للقطاع الخاص
ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـ ــن  %25مــن
مجموع ودائــع الزبائن لديه بالليرة
الـلـبـنــانـيــة .وي ـتــوجــب عـلــى امل ـصــارف
إيــداع قيمة كل فــرق يزيد عن النسبة
املـ ـ ـح ـ ـ ّـددة ف ـ ــي ح ـ ـسـ ــاب مـ ـج ـ ّـم ــد ل ــدى
مـصــرف لبنان ال ينتج فــوائــد ،لحني
تسوية هذا التجاوز .وتمنح املصارف
ال ـتــي ت ـكــون فــي وض ــع مـخــالــف مهلة
ّ
حدها األقصى  2019/12/31لتسوية
أوض ــاع ـه ــا .ويـمـكــن لـلـمـصــارف الـتــي
يتعذر عليها تسوية أوضاعها خالل
هــذه املهلة ،مراجعة املجلس املركزي
بهذا الشأن».
وق ــد ت ـبـ ّـن ،بحسب الـنـشــرة الشهرية
ملصرف لبنان عــن شهر تموز ،2018
أن نسبة تسليفات املصارف بالليرة
ت ـب ـل ــغ  %32.7مـ ــن م ـج ـم ــل الـ ــودائـ ــع
بــال ـل ـيــرة ،م ــا يـعـنــي أن املـ ـص ــارف لن
تكون قادرة على إعطاء أي تسليفات
ج ــدي ــدة إال ف ــي ح ــال ح ـصــول أمــريــن:
أن تـخـفــض تسليفاتها بــالـلـيــرة إلــى

مــا دون امل ـعــدل املـطـلــوب مــن مصرف
لبنان ،أو أن تــرفــع مجموع ودائعها
بــالـلـيــرة لتخفض نـسـبــة التسليفات
إلى الحدود املطلوبة.
امل ـص ــارف حــاولــت مــع حــاكــم مصرف
لـبـنــان ري ــاض ســامــة الـحـصــول على
إعـ ـ ـف ـ ــاء م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـق ــف م ـح ـص ــور
ب ــال ـق ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة ،إال أنـ ــه رفــض
ّ
ب ـحـ ّـجــة أن الـ ـق ــروض بــال ـل ـيــرة تـشــكــل
ضغطًا على سعر صرف الليرة مقابل
الـ ـ ـ ــدوالر .إذ أن ك ــل ل ـي ــرة ت ـن ـفــق على
ش ــراء مـنــزل يـتـحـ ّـول قسم كبير منها
إل ــى ط ـلــب ع ـلــى ال ـ ـ ــدوالر ،ألن غالبية
امل ــواد املستعملة فــي تشييد الشقق
م ـ ـس ـ ـتـ ــوردة ويـ ــدفـ ــع الـ ـت ــاج ــر ثـمـنـهــا
بالدوالر.
ه ـك ــذا ،تـ ـب ـ ّـددت فـسـحــة األمـ ــل ب ـعــودة
ّ
ال ـقــروض السكنية املــدعــومــة .وتـعــزز
ه ــذا املـشـهــد ال ـس ــوداوي بـعــدمــا تبيّ
أن آلية الدعم الجديدة تتطلب منتجًا

ج ــدي ـدًا غـيــر ذل ــك الـ ــذي كــانــت تـقـ ّـدمــه
املؤسسة وفــق آلـيــات الــدعــم السابقة.
إذ كــانــت تـقـســم ال ـق ــرض إل ــى فترتني
زمـنـيـتــن ب ـح ـ ّـد أق ـص ــى  15س ـنــة لكل
مـنـهـمــا ،وتـقـتـطــع م ــن ال ـق ــرض نسبة
 %10ت ـس ـت ـع ـمــل ل ــدف ــع ال ـ ـفـ ــائـ ــدة عــن
امل ـق ـت ــرض خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة األول ـ ـ ــى مــن
القرض .وفي هذه الفترة كان الزبون
ي ــدف ــع أص ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــرض ،ع ـل ــى أن يـ ـ ّ
ـرد
للمؤسسة في الفترة الثانية من مدة
القرض ما ّ
سددته عنه.
أما اليوم فقد أصبح الوضع مختلفًا
فـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات فـ ــي آلـ ـي ــة ال ــدع ــم
وتـغـيــرات أسـعــار الـفــائــدة .فبالنسبة
ل ـل ـم ـ ّـدة ال ــزم ـن ـي ــة ،ل ــم ي ـع ــد ب ــاإلم ـك ــان
تقسيم الـقــرض إلــى فـتــرتــن ،بــل بات
يتوجب أن يكون على فترة  25سنة
ً
أص ـ ــا وف ـ ــائ ـ ــدة .والـ ـسـ ـب ــب أن اآلل ـي ــة
السابقة كانت تفرض على املؤسسة
أن تعاني من نقص في السيولة التي

تستعملها لتسدد عــن الــزبــائــن كلفة
الفائدة .أما حاليًا ،فليس بإمكانها أن
تزيد من معاناتها في ظل محدودية
الــدعــم ال ــذي حصلت عليه ،وبالتالي
ع ـل ـي ـهــا أن ت ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق مــع
املصارف على منتج جديد.
أما بالنسبة إلى أسعار الفوائد ،فقد
ارت ـف ـع ــت ع ـل ــى ال ـت ـس ـل ـي ـفــات بــال ـل ـيــرة
إلــى ّ %12
كحد أدن ــى ،فيما كانت في
السابق ال تتجاوز  .%9وفق آلية الدعم
ال ـس ــاب ـق ــة ،ك ــان ــت ك ـل ـفــة الـ ـق ــرض على
ال ــزب ــون ال ت ـت ـجــاوز  ،%5لـكــن ارت ـفــاع
أسـعــار الـفــائــدة ،فــرض على املؤسسة
االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ب ـ ــن إنـ ـ ـف ـ ــاق م ـب ـل ــغ ك ـب ـيــر
لـلـحـفــاظ ع ـلــى اس ـت ـق ــرار الـكـلـفــة على
ال ــزب ــون بـمــا يعنيه ذل ــك مــن تقليص
ع ــدد ال ـق ــروض املـمـنــوحــة بــاالسـتـنــاد
إل ــى قيمة الــدعــم ال ــذي حصلت عليه
( 100مليار ليرة) .أو أن ّ
تحمل الزبون
الفرق في ارتفاع أسعار الفائدة ،بما

إذا تنازلت المصارف عن جزء من ربحيتها يمكن توسيع مروحة الدعم ليشمل  4000قرض (مروان طحطح)

يعنيه ذلك من كلفة إضافية عليه.
هــي مـعــادلــة ثــاثـيــة يـجــب أن تـتــوازن
ف ـي ـه ــا ث ــاث ــة عـ ـن ــاص ــر :ق ـي ـم ــة امل ـب ـلــغ
املـخـصــص ل ـلــدعــم ،م ـع ــدالت ال ـفــائــدة،
عــدد الـقــروض املمنوحة .كلما ارتفع
سـعــر ال ـفــائــدة ب ــات يـتــوجــب تقليص
ع ــدد الـ ـق ــروض ،أو رف ــع قـيـمــة املـبـلــغ
املـخـصــص لـلــدعــم .وكـلـمــا ارت ـفــع عــدد
القروض يتوجب خفض سعر الفائدة
ورفع قيمة املبلغ املخصص للدعم.
فــي ه ــذا اإلط ــار ت ـبـ ّـن ،وف ــق حسابات
أولـيــة ،أن رفــع الـفــائــدة على املقترض
إل ــى  %6.25س ـي ــؤدي إل ــى مـضــاعـفــة
ق ـي ـمــة امل ـب ـل ــغ الـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ّ
ـرده لـلـمـصــرف
ع ـلــى مـ ــدى  25ع ــام ــا .وب ــال ـت ــال ــي فــإن
تجنيبه هذه الكلفة الباهظة ،يفرض
خفض معدالت الفائدة إلى مستويات
م ـق ـبــولــة .ف ـفــي ال ـســابــق كــانــت الكلفة
اإلج ـم ــال ـي ــة ع ـل ــى الـ ــزبـ ــون ت ـص ــل إل ــى
حدود  %135من أصل القرض.
إذًا ،بــأي كلفة دعــم يمكن املؤسسة أن
تمنح قروضًا سكنية مدعومة ألوسع
ف ـئــة م ــن امل ـق ـتــرضــن ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع
الطلب على الـقــروض السكنية مــن 5
آالف سنويًا إلــى ما ال يقل عن ،8000
بعدما بــات على الجهات التي كانت
لــدي ـهــا ب ــروت ــوك ــوالت م ــع املـ ـص ــارف،
أن تلجأ حـصــريــا إلــى املــؤسـســة دون
سواها؟
اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة عـ ـل ــى هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ره ــن
امل ـف ــاوض ــات ال ـشــاقــة ال ـتــي تخوضها
املــؤسـســة مــع امل ـصــارف .ف ــإذا تنازلت
امل ـ ـص ـ ــارف ع ـ ــن ج ـ ــزء م ـ ــن رب ـح ـي ـت ـهــا
ليشمل
يمكن توسيع مــروحــة الــدعــم
ّ
 4000قـ ــرض ،أم ــا إذا أظ ـه ــرت تعنتًا
فإنها ستفرض خفضًا قسريًا لعدد
القروض املمنوحة للزبائن .وهــذا ما
ّ
ً
سيخلق حــاال مــن الـتــوتــر فــي السوق
بسبب التنافس الذي يمكن أن تخلقه
ه ــذه اآلل ـي ــة ب ــن ال ــزب ــائ ــن وامل ـص ــارف
فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــد تـ ـلـ ـع ــب ف ـ ـيـ ــه «ال ـ ــوس ـ ــاط ـ ــة»
و«امل ـعــرفــة» دورًا كـبـيـرًا فــي املفاضلة
بني هذا الزبون وذاك .في هذه الحال
قــد ال يصل جــزء كبير مــن الــدعــم إلى
مستحقيه ،أو قد يخلق تنافسًا غير
م ـش ــروع ب ــن مـسـتـحـقــي ال ــدع ــم ،على
افـ ـ ـت ـ ــراض أن الـ ــدعـ ــم ع ـب ــر امل ــؤس ـس ــة
العامة لإلسكان مخصص للطبقتني
الوسطى ـ الدنيا والفقيرة.
ّ
األس ــوأ مــن ذلــك كــلــه ،أن هــذه املشكلة
قد ّ
تؤسس للمعالجات املستدامة في
مـســألــة ال ـقــروض السكنية املــدعــومــة،
ألن كـ ــل الـ ـحـ ـل ــول امل ـق ـت ــرح ــة تـتـطـلــب
ً
تمويال مــن املـصــارف ،وهــذا التمويل
يأتي بكلفة باهظة.

تقرير

ّ
«زيت القلي» يهدد الليرة ...احذروا «التنكيت»!
رلى إبراهيم
«حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ب ـخ ـيــر ،إذًا ال خـ ــوف ع ـلــى اس ـت ـقــرار
ال ـل ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،م ـعــادلــة علمية
ك ــان يـفـتــرض إدخــال ـهــا ف ــي املـنــاهــج
ال ــدراسـ ـي ــة م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات .اال أن مــا
حصل منذ  10أيام كان سيطيح هذه
ّ
امل ـعــادلــة ،بـعــد أن ه ــز إع ــان إلحــدى
شركات زيــت «القلي» اقتصاد البلد
بأكمله ...واسـتـقــرار الليرة املرتبطة
بـ ـشـ ـخ ــص س ـ ــام ـ ــة .ل ـ ــم يـ ـك ــد ي ـن ـشــر
إعــان على الطرقات يقول« :الفايدة
ع ــال ـل ـب ـن ــان ــي  »%29.6ح ـت ــى قــامــت
ال ـج ـم ـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة ولـ ــم تـقـعــد.

تحركت وزارة االقـتـصــاد الستدعاء
ص ــاح ــب ش ــرك ــة الـ ــزيـ ــت وأصـ ـح ــاب
فـ ـ ـك ـ ــرة االعـ ـ ـ ـ ـ ــان وكـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن ي ـظ ـه ــره
التحقيق متورطًا في هذه الدعابة...
الدعابة التي ّ
«سمت بدن» املصارف،
ّ
وال ـتــي ب ــدوره ــا جــيــرت «ال ـس ــم» الــى
وزارة االقـتـصــاد .لــن نــدخــل هنا في
ب ـطــوالت وزارة االق ـت ـصــاد الوهمية
عندما يتعلق األم ــر بحقوق الناس
واستماتتها لتحصيل حق أصحاب
املـ ــولـ ــدات ح ـي ـنــا وامل ـ ـصـ ــارف ف ــي كل
حني ...على اعتبار أن وزير االقتصاد
ن ـف ـس ــه ،رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة بـنــك
سيدرس السابق« ،يفهم على» هؤالء
وي ـت ـف ـ ّـه ـم ـه ــم .بــال ـن ـت ـي ـجــة امل ـص ــال ــح

مشتركة .دعابة الزيت التي لم ّ
تمر «ع
سالمة» ،كان من املفترض بعد نقاش
بني ممثلني عن الشركة وال ــوزارة أن
ّ
تحل األمور ببيان توضيحي نشرته
الشركة ،وأكدت فيه «ثقتها بالعملة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» .وك ـ ــان أن ن ـش ــر ال ـج ــزء
الثاني من االعــان فــورًا (وهــو حائز
مــوافـقــة األم ــن ال ـع ــام) ،ال ــذي يتضح
فيه أن سعر قــارورة الزيت انخفض
ب ـن ـس ـبــة  ،%29.6وب ــالـ ـت ــال ــي بــاتــت
«الفائدة على اللبناني .»%29.6
كل ذلك ،لم يقنع وزارة االقتصاد التي
ال ّ
تحركها إعالنات الـ «الفائدة صفر
باملئة» التي تنشرها املصارف ،في
غــش واض ــح للمستهلكني ...هـكــذا،

ح ــرر وزيـ ــر االق ـت ـص ــاد رائـ ــد خ ــوري
محضر ضبط بحق «إعالن الشركة
امل ـل ـت ـبــس» وف ـق ــا ل ـل ـم ـع ـلــومــات ،رغــم
ع ــدم قــانــون ـيــة ض ـبــط م ـمــاثــل لـعــدم
اسـتـنــاده ال ــى نــص قــانــونــي .ال هـ ّـم،
ظـنــت الـشــركــة أن األم ــور سـ ّـويــت؛ ال
يمكن لزيت القلي أن يحدث أضرارًا
ت ـقــارب الـهـجــوم ال ـن ــووي .ولـكــن ألن
ال ــوض ــع امل ــال ــي ه ــش إل ــى درجـ ــة أن
ّ
إعالن زيت قلي قادر على هزه ،تلقت
ً
الـشــركــة اتـصــاال مــن مكتب مكافحة
ال ـجــرائــم املــالـيــة وتـبـيـيــض األم ــوال!
ل ـل ـت ــذك ـي ــر فـ ـق ــط نـ ـتـ ـح ــدث هـ ـن ــا عــن
ّ
بالحد
قنينة زيت لقلي البطاطا أو
األقصى «ناغتس» دجاج على شكل

فيلة .رغم ذلك ،تم جلب «املجرمني»
من صاحب شركة الزيت الى الفريق
االعالني الــذى ابتدع الفكرة والــذي
ّ
نشر االعالن ،علهم يخفون مشروعًا
لضرب املصارف ال سمح الله ،أو أن
املؤامرة أعمق وتمس عالقة «الثقة»
الـ ـق ــائـ ـم ــة ب ـ ــن املـ ـ ــواطـ ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي
وحافظ االستقرار النقدي والقومي
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
وي ـ ـف ـ ـتـ ــرض بـ ـم ــا حـ ـص ــل أن ي ـش ـكــل
ع ـب ــرة مل ــن تـ ـس ـ ّـول ل ــه ن ـف ـســه الـلـعــب
بــاالس ـت ـقــرار ال ـن ـقــدي :هـيـبــة الــدولــة
من هيبة ليرتنا وقطاعنا املصرفي
وحاكم مصرفنا املركزي ...فاحذروا
«التنكيت».

تقرير

محاضرة في «أديان»:
حق اليهود في «وطنهم»!
فاتن الحاج
املحاضرة
فــاجــأت الراهبة تـيــدوال عـبــدو،
ِ
ف ــي «م ـع ـه ــد امل ــواطـ ـن ــة وإدارة ال ـت ـن ــوع»
فــي مــؤسـســة «أديـ ـ ــان» ،ال ـثــاثــاء املــاضــي،
بـعــض امل ـشــاركــن فــي بــرنــامــج «التنشئة
ّ
على األديــان والـشــأن الـعــام» الــذي ينظمه
املـعـهــد ،بتبنيها املــزاعــم الصهيونية في
شأن «تهجير الشعب اليهودي وحقه في
وطنه وفي عودته إليه».
املــؤس ـســة ال ـتــي تـعـمــل بـتـمــويــل خــارجــي،
أم ـيــركــي وبــري ـطــانــي ت ـحــدي ـدًا ،اسـتـنـفــرت
أمــس إثــر خــروج مضمون املـحــاضــرة الى

مسؤولو الجمعية:
المحاضرة
ما قالته
ِ
لم يكن رأيًا شخصيًا

ال ـع ـلــن ،بـعــدمــا نـشــر ال ـنــاشــط حـســن بــزي
«بوست» على صفحته على «فايسبوك»
ّ
جاء فيه أن «في مؤسسة أديان في بدارو،
هناك من تحاضر في الشباب وتقول لهم
إن لليهود حقًا في بناء دولتهم التي طردوا
مـنـهــا ســاب ـقــا ،ول ـي ــس صـحـيـحــا م ــا يـقــال
ّ
إن حلمهم هــو بـنــاء دولــة مــن الـفــرات إلى
النيل .تطبيع ثقافي مع العدو اإلسرائيلي
لــن يـمــر .هــم غاصبون لفلسطني العربية
ومجموعة من العصابات والقتلة».
مـســؤولــو املــؤسـســة ســارعــوا الــى التأكيد
ّ
َ
أن ما قالته عبدو «عكس ما يقوله اليهود
عن املوضوع وليس رأيها الشخصي» .أما
املؤسسة« ،فموقفها واضــح من إسرائيل

وال ـص ـه ـيــون ـيــة ضـمـنــا بــاع ـت ـبــارهــا ع ــدوًا
ً
ومـ ـحـ ـت ــا ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا امل ــوق ــف الــرس ـمــي
لـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة ،وه ــي تــرفــض أي كــام
خـ ــارج ه ــذا املـ ـب ــدأ ،ب ــل إن ـه ــا تـعـطــي بــالــغ
األهمية لتنشئة األجيال الشابة في لبنان
عـلــى روح املـســؤولـيــة الـشــامـلــة واملـقــاومــة
ملــواج ـهــة ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي وال ـ ــذود عن
الوطن في وجه كل معتد وإرهابي».
عـلـمــا ان املــؤس ـســة ،فــي ن ـشــاط لـهــا الـعــام
املـ ــاضـ ــي ح ـ ــول «األثـ ـ ـ ــر ال ـس ـل ـب ــي ل ـل ـصــور
الـنـمـطـيــة» ،أدرجـ ــت صـفــة «الـصـهـيــونــي»
كمادة للتنميط!
ّ
مـســؤولــو املــؤسـســة أكـ ــدوا أن املـحــاضــرة
س ـت ـس ـت ـك ـمــل ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء املـ ـقـ ـب ــل «ل ـت ـك ــون
هـنــاك فـكــرة كــامـلــة عــن مـضـمــون امل ـقــرر».
وأوضـ ـح ــوا أن ال ـبــرنــامــج ي ـقــدمــه املـعـهــد
سـ ـن ــوي ــا وي ـت ـض ـم ــن امل ـ ـحـ ــور األول فـيــه
دروسًا عن أديان العالم بما فيها الديانة
الـ ـيـ ـه ــودي ــة وم ـع ـت ـق ــدات ـه ــا وط ـق ــوس ـه ــا،
«وال ت ــدخ ــل امل ـ ــادة ف ــي م ــوض ــوع ال ـعــدو
اإلسرائيلي».
م ـ ــدي ـ ــرة امل ـ ـع ـ ـهـ ــد ،نـ ــايـ ــا ط ـ ـ ـبـ ـ ــارة ،أك ـ ــدت
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن األم ـ ــر «مـ ـح ــض إفـ ـت ــراء
وال ــدرس ليست لــه صلة ال مــن قــريــب وال
من بعيد بالصهيونية ،وشخصيًا أتبنى
القضية الفلسطينية مـنــذ صـغــري ومــن
ي ــزاي ــد ع ـل ـ ّـي ف ــي ذلـ ــك ي ـس ـبــب ل ــي جــرحــا
ع ـم ـي ـقــا» .وأش ـ ــارت إل ــى «أن ـن ــا أوضـحـنــا
األم ــر لــواضــع الـبــوســت ،فاقتنع وسحبه
ّ
مــن ال ـت ــداول» .إال أن «األخ ـبــار» علمت أن
املنشور سحب للتعديل ومن ثم أعيد إلى
املوقع.
وفي السياق ،حذر مراقبون تربويون من
أن ي ـكــون م ــا قــالـتــه ع ـبــدو رأي شخصي
يندرج في اطار برنامج متكامل لإلعداد،
الفتني الى أن «اللعبة ليست في املضمون
املعلن ،انما في املنهج الخفي الذي يقدمه
األستاذ في الصف وتشريب الطالب بما
هو مقتنع به».

تقرير

ُ مغارة جب جنين
هل «تمحى» كما مغارة كفرزبد؟
أسامة القادري
وكــأن شيئًا لم يكن .أقفل بــاب املـغــارة الطبيعية
ال ـت ــي اك ـت ـش ـفــت ،م ــؤخـ ـرًا ،ف ــي ب ـل ــدة ج ــب جنني
ال ـب ـقــاع ـيــة ،واسـ ـت ــؤن ــف ال ـع ـم ــل ف ــي ورش ـ ــة ب ـنــاء
املستشفى الحكومي!
 24ســاعــة هــي امل ــدة الــزمـنـيــة الـتــي تــوقـفــت فيها
أعـمــال الــورشــة ،إثــر الضغط ال ــذي مــارســه أبناء
البلدة والناشطون البيئيون .غير أن مساعيهم
ـؤت أكلها ،فقد استأنفت «الــدولــة» ورشتها،
لم تـ ِ
ّ
مقفلة باب املغارة بحفارة كي ال يراها أحد .إلى
اآلن ،ال أحد قــادرًا على وقف األشغال ،فـ«العقار
ج ـم ـهــوري ول ـيــس ب ـلــديــا» ،ي ـقــول رئ ـيــس الـبـلــديــة
ع ـي ـســى ال ــدس ــوق ــي .ك ــل م ــا أجـ ـ ــراه األخـ ـي ــر من
اتصاالت «مــع جهات رسمية» لم يــأت بنتيجة بعد .والكل «قالوا لنا إنهم يهتمون باملوضوع».
يشير الدسوقي إلى أنه أعلم املديرية العامة لآلثار بوجود املغارة ،غير أن الكشف الذي أرسلته
خلص إلى أن «املغارة معلم طبيعي وال توجد فيها معالم أثرية» .وهنا ،يسقط اختصاص املديرية.
الدسوقي أرسل أيضًا كتابًا إلى وزارة السياحة التي بادرت إلى إرسال لجنة من مديرية املغاور
للكشف« ،ليجري على إثرها اتخاذ القرار ،فإما تصنيفها معلمًا سياحيًا أم ال» .وفي هذا اإلطار،
تواصلت «األخبار» مع وزير السياحة أواديس كيدانيان الذي قال إنه طلب أمس من املعنيني تزويده
ً
بامللف كامال لدرسه وتقرير مصير املغارة.
في انتظار األجوبة الرسمية ،يحاول أبناء البلدة الدفاع عن «ملكهم» عبر سلوك طريق القضاء
املستعجل .ويلفت الناشط أيمن قــدورة إلى أن «األهالي لن ينتظروا حتى يصبح مصير مغارة
البلدة كمصير املـغــاور التي تــم إكتشافها فــي عــدد مــن املناطق وتحديدًا فــي البقاعني الغربي
واألوســط» .لهذا السبب« ،قررنا رفع شكوى إلى قاضي األمــور املستعجلة ،وإخبار إلى النيابة
العامة ،على أن نقوم بعد ذلك بتحركات شعبية» .وطالب وزارتي السياحة والبيئة بالقيام بعملهما
للمحافظة على املغارة وإعتبارها معلمًا من شأنه إنعاش املنطقة سياحيًا.
مع ذلك ،ثمة خوف كبير من أن يؤول مصير مغارة البلدة إلى ما آل إليه مصير مغارة بلدة كفرزبد
التي جرى إكتشافها قبل نحو  25سنة .يعود قدورة إلى قبل شهر .إلى بداية الورشة ،حيث «جرى
اكتشاف مغارتني صغيرتني ،طمس الحديث عنهما ،إلى أن كان اكتشاف هذه املغارة التي لن نقبل
أن تقفل ،وكأنها لم تكن».
من جهته ،يأسف الناشط عدنان شمس الدين إلى المباالة الدولة تجاه اكتشاف كهذا ،مشيرًا إلى
أنه «يمكن إيجاد أرض بديلة لبناء املستشفى ،طاملا أن األعمال ال زالت في بداياتها».
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مفكرة

بالد ال طير
فيها ال خير
فيها

بالتزامن مع موسم صيد الطيور املزدهر في األطراف ،اطلقت جمعية «أغصان» في دير ميماس
لحماية الطيور من الصيد والحفاظ على الطبيعة .وتحت شعار
(قضاء مرجعيون) حملة توعية
ّ
«نحن نحب عصافير دير ميماس» ،دقت الجمعية وبلدية دير ميماس جرس اإلنذار في املنطقة
ذات الكثافة الحرجية والزراعية التي تشهد انقراضًا في بعض أنــواع العصافير بسب الصيد
العشوائي .رئيس الجمعية كامل مرقص أشار إلى أن الجمعية رفعت على األعمدة وداخل أحياء
البلدة نحو سبعني صورة ألنواع من العصافير التي تعيش في املنطقة ،التقطها نقيب املصورين
السابق جمال السعيدي ،كتب عليها شعارات مثل «إحميني ألحميك» و«أنا عدو الحشرات فال
تكن عدوي» و«بالد ال طير فيها ال خير فيها».
(تصوير علي حشيشو)

ّ
للفلسطينيات:
الكشف عن
سرطان الثدي ّ
ً
مبادرات ّ
فردية بديال من تقشف «األونروا» والدولة
إيلده الغصين
ل ـي ـســت املـ ـ ــرة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـس ـت ـث ـنــى ف ـي ـهــا «غ ـيــر
اللبنانيات» من الحملة الوطنية للكشف املبكر عن
سرطان الثدي التي تطلقها وزارة الصحة اللبنانية
ف ــي تـشــريــن األول م ــن ك ــل عـ ــام .مـنــذ  ،2009تــاريــخ
إطـ ــاق أول حـمـلــة م ــن نــوع ـهــا لـلـتــوعـيــة والـكـشــف
عــن ســرطــان الـثــدي كانت الحمالت املتعاقبة ّ
تقدم
الفحص املجاني للبنانيات فقط في املستشفيات
الحكومية ،وبتخفيض للكلفة «لجميع النساء» في
املستشفيات الخاصة لتصل إلى نحو أربعني ألف
ليرة لبنانية .هــذا الـعــام ،اتخذ «االستثناء» صداه
فــي أوسـ ــاط الـنـســاء الفلسطينيات بـشـكــل خــاص،
بسبب أزم ــة الـتـمــويــل الـتــي تــواجـهـهــا وكــالــة األمــم
املـتـحــدة إلغــاثــة وتشغيل الــاجـئــن الفلسطينيني
«األونروا» التي من «مسؤوليتها االهتمام بالوضع
الـصـحــي لــاجـئــن الـفـلـسـطـنـيــن وطـبــابـتـهــم» كما
تؤكد مستشارة التواصل في الوكالة هدى السمرا
ل ــ«األخ ـبــار» .وتــوضــح «فــي الـسـنــوات السابقة كنا
ننظم حمالت مماثلة بالتعاون مــع منظمات غير
حكومية ،ونحن ال ّ
نحمل وزارة الصحة املسؤولية
ّ
تـجــاه الفلسطينيني ،وال نـتـهــرب مــن مسؤوليتنا،
لكن الوضع املالي ملنظمتنا ّلم يعد يسمح بتنظيم
حـمــات مكلفة مـمــاثـ ّلــة» .تـقــشــف «األون ـ ــروا» سمح
بـ ــاإلضـ ــاءة ع ـلــى ت ـقــشــف ال ــدول ــة ف ــي مــال ـهــا ال ـعــام
«املـ ـخ ـ ّـص ــص مل ــواط ـن ـي ـه ــا» وان ـع ـك ــاس ــات ــه الــاح ـقــة
بالفلسطينيات خــال شهر التوعية حــول سرطان
ّ
ال ـثــدي ومـعـهــن الــاج ـئــات ال ـســوريــات والـعــراقـيــات
ّ
وغيرهن .وأشــارت السمرا إلى أن «األونــروا تسعى
حاليًا إلــى البحث فــي سبل الـتـعــاون مــع منظمات
األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة مـ ـث ــل م ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة
والـيــونـيـســف أو منظمات غـيــر حـكــومـيــة ،ونسعى
حاليًا إلى التشبيك معها ملحاولة استلحاق الحملة
التي ال تحصر في هذا الشهر».
ّ
إزاء ه ــذا ال ــوض ــع ،ظـهــرت املـ ـب ــادرات ال ـفـ ّ
ـرديــة كحل
ّ
مــؤقــت وبــديــل .فـقــد أعـلـنــت الــدك ـتــورة جـمــال الـقــرى
«ع ــن اسـتـقـبــالـهــا لــاج ـئــات الـفـلـسـطـيـنـيــات إلج ــراء
الـفـحــص الـطـبــي بـكـشــل م ـجــانــي» .ولـقـيــت امل ـبــادرة
أصـ ـ ــداء إي ـجــاب ـيــة إذ «ت ـم ـك ـنــت ع ـبــر ال ـت ــواص ــل مع
أص ــدق ــاء وأط ـب ــاء وم ــراك ــز مــن تــأمــن بــاقــي الـصــور

بـشـكــل م ـجــانــي» تــوضــح ال ـق ــرى ،مـضـيـفـ ًـة «ع ـمـ ُ
ـدت
إلــى أن تكون املـبــادرة بالتواصل املباشر مع املــرأة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن دون أي وس ـي ــط ،ح ـيــث يمكنها
املجيء إلــى عيادتي إلجــراء الفحص الطبي بشكل
م ـجــانــي وب ـع ــده ــا أح ـ ّـول ـه ــا إل ــى أح ــد امل ــراك ــز الـتــي
ّ
الشعاعية للثدي،
تواصلنا معها لتجري الصورة
وكذلك إن احتاجت لصور إضافية بحسب الحالة
مثل الصورة باملوجات ما فوق الصوتية» .وتشرح
«أن أح ــد األط ـب ــاء ت ـبـ ّـرع ب ـق ــراءة ال ـصــور الشعاعية
م ـجــانــا ك ـمــا ت ـب ـ ّـرع طـبـيــب آخ ــر ب ــإج ــراء الـعـمـلـيــات
ال ـج ــراح ـي ــة ف ــي الـ ـح ــاالت ال ـت ــي تـتـطـلــب ال ـج ــراح ــة،
ّ
وهكذا سنتمكن بعد حصولنا على مساعدات من
األصدقاء واألطباء من جمع املبالغ التي سندفعها
فــي نهاية الحملة للمراكز املتعاونة بكلفة تــراوح
بــن  20و 25أل ــف لـيــرة لـلـصــورة ،مــن دون أي كلفة
على املريضة الفلسطينية» .استطاعت القرى عبر
ّ
الفلسطينية وال سيما مخيم
تعاملها مع املخيمات
برج البراجنة ولجان املرأة فيه من إطالق مبادرتها،
ّ
ّ
ّ
املمولة تفكر في كيفية املساعدة»
«عــل الجمعيات
كما تقول .بدورها انضمت جمعية «سوا للتنمية»
إلــى املـبــادرة لتغطية مناطق أوســع وعــدد أكبر من
ّ
الفلسطينية ،فيما ّعلمت «األخ ـبــار» أن
املخيمات
ج ـم ـع ـيــات أه ـل ـ ّـي ــة أخ ـ ــرى ت ـحــضــر إلط ـ ــاق حـمــات
ّ
السوريات.
مماثلة للنازحات

