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«أديان» شركاء «الغفلة»
في التطوير التربوي!

القطاع للخطر
والتعامل املالئم مع الـتـجــاوزات ،ما
ي ـس ـمــح ل ـل ـم ـصــارف ب ــات ـخ ــاذ مــراكــز
قطع مكشوفة ومؤقتة .ويصب هكذا
تدبير في استقرار سوق القطع».
إذًا ،رغ ــم ك ــل امل ـخــاطــر ال ـتــي نتجت
م ــن ت ـ ـجـ ــاوزات املـ ـص ــارف لـتـعــامـيــم
«املـ ــركـ ــزي» ،وع ــد س ــام ــة بتخفيف
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــات .وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب مـ ـ ـص ـ ــادر
ّ
مصرفية متقاطعة ،لم يبلغ مصرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان أي مـ ـ ـص ـ ــرف أو م ــؤس ـس ــة
مالية بــوجــوب اإلي ــداع االحتياطي
امل ـن ـصــوص عـنــه ف ــي املـ ــادة الـثــامـنــة
من التعميم  32وال بوجوب تسديد

يتصرف «المركزي»
ولجنة الرقابة والهيئة
المصرفية العليا
كحماة للمصارف ال
كهيئات رقابية

الدوالر والليرة» كما ورد في محضر
اللقاء .وفــي ذلــك الوقت كانت فائدة
االنتربنك لــاقـتــراض بــن املـصــارف
تتجاوز  %120بسبب نقص السيولة
لدى املصارف!
ّ
األخطر من هــذا كله أن الحاكم وعد
املصارف بتخفيف العقوبات ،مشيرا
إلـ ــى «أن امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي ملـصــرف
لبنان ،في جلسته املقبلة ،سيدرس
موضوع الغرامات التي ّ
تنص عليها
التعاميم واإلجـ ـ ــراءات املـعـمــول بها
ف ــي م ــا خ ــص ت ـج ــاوز م ــراك ــز الـقـطــع
الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة ف ـ ــي اتـ ـ ـج ـ ــاه تـخـفـيـفـهــا

الـ ـ ـغ ـ ــرام ـ ــات املـ ـنـ ـص ــوص ع ـن ـه ــا فــي
امل ــادة التاسعة مــن التعميم نفسه،
«ال بــل طلب مــن لجنة الــرقــابــة على
املـ ـص ــارف أن ت ــدق ــق ف ــي ك ــل ح ــاالت
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــوف ع ـ ـلـ ــى ح ـج ــم
ال ـت ـج ــاوزات ث ــم ح ـصــرهــا بـمـعــايـيــر
مـعـيـنــة .فـعـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،تعمل
اللجنة على التمييز بــن املصارف
الـتــي كـســرت الــوديـعــة لـلــزبــائــن قبل
اسـتـحـقــاقـهــا وب ــن ت ـلــك ال ـتــي صــار
لديها طلب على التحويل من الليرة
إلى الدوالر عند استحقاق الودائع.
وهــذه من املعايير التي ستستعمل
ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـ ـغـ ــرامـ ــات ،إض ــاف ــة إل ــى
معايير أخــرى للتمييز بــن اسباب
حصول التجاوزات.

إهمال أم تغاض؟
ه ــذا الـتـمـيـيــز املــوضــوعــي نــاتــج عن
مشكلة خطيرة .فإذا كانت املصارف
أهـمـلــت تطبيق تعاميم «امل ــرك ــزي»،
ي ـتـ ّ
ـوجــب ع ـلــى األخ ـي ــر وع ـل ــى لجنة
ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى املـ ـص ــارف مـعــاقـبـتـهــا

بـشـ ّـدة .أمــا إذا كانت املشكلة ناتجة
عـ ــن ت ـع ـم ـي ــم م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان الـ ــذي
يحدد مراكز القطع فاملشكلة أخطر.
إذ يعني أن الجهة الناظمة للقطاع
ل ــم ت ـك ــن ل ــدي ـه ــا ال ـخ ـل ـف ـيــة امل ـنــاس ـبــة
لتنظيم القطاع .وفي كلتا الحالتني،
فـ ـ ــإن الـ ـتـ ـغ ــاض ــي عـ ــن ال ـ ـغـ ــرامـ ــات او
تخفيفها سيدفع املصارف الى تكرار
التجاوزات ،وبالتالي تكرار تعريض
ال ـق ـط ــاع وودائـ ـ ـ ــع ال ــزب ــائ ــن ملـخــاطــر
كبيرة.
حـتــى اآلن يـتـضــح أن لـجـنــة الــرقــابــة
على املصارف لم تقم بدورها لناحية
رفع تقرير بالتجاوزات واملتجاوزين
إلــى حاكم مصرف لبنان .وال يجوز
ّ
تتذرع اللجنة بعدم علمها بهذه
أن
الـتـجــاوزات ،إذ أن التعميم رقــم 197
الـصــادر عنها فــي  1997/5/5ينص
في مادته الثالثة على أنه «يطلب من
املصارف واملؤسسات املالية تزويد
قـســم عـمـلـيــات الـقـطــع لــديـهــا (لجنة
ال ــرق ــاب ــة) بـتـعـلـيـمــات خ ـطـ ّـيــة ت ـحـ ّـدد
ّ
الحد األقصى ملركز القطع العمالني
الـ ــذي يـمـكــن أن يـت ـخــذه امل ـص ــرف أو
املــؤس ـســة املــال ـيــة يــوم ـيــا ب ـكــل عملة
أجنبية عـلــى ح ــدة ،مــع مــراعــاة عــدم
ج ــواز تحريك مــراكــز القطع الثابتة
دون موافقة مصرف لبنان» .وتشير
املادة الرابعة من التعميم نفسه الى
أنه «على سبيل الحيطة والحذر من
تقلبات أسعار القطع ،على املصارف
واملؤسسات املالية أن ّ
تكون مؤونة
بــالـعـمـلــة الـلـبـنــانـيــة بـنـسـبــة  %5من
م ــراك ــز ال ـق ـط ــع ال ـع ـم ــان ــي ال ـصــافــي
املـ ـك ـ ّـون لــدي ـهــا ف ــي ن ـهــايــة ك ــل شـهــر،
وت ـ ـ ـ ـ ــدرج ه ـ ـ ــذه املـ ـ ــؤونـ ـ ــة ف ـ ــي ال ـب ـن ــد
امل ـ ـخ ـ ـصـ ــص ل ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ــي ال ــوضـ ـعـ ـي ــة
املالية».
م ــواد الـتـعـمـيــم واض ـح ــة ،إذ تـفــرض
على املصارف أن تبلغ اللجنة يوميًا
ّ
بحدها األقصى ملراكز القطع ،وعدم
تـحــريــك م ــراك ــز الـقـطــع م ــن دون إذن
مـصــرف لـبـنــان ،وات ـخــاذ احتياطات
إضافية في هــذا املجال بتخصيص
أم ـ ــوال بـنـسـبــة  %5كــاح ـت ـيــاط! رغــم
ذلـ ـ ـ ــك ،لـ ــم ي ـ ـفـ ــرض «امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي» عـلــى
املصارف بعد تطبيق اإليــداع املالي
املنصوص عنه ،ولم يرفع األمــر إلى
ال ـه ـي ـئــة امل ـصــرف ـيــة ال ـع ـل ـيــا لتطبيق
ال ـغــرامــات بـحــق املـخــالـفــن .إن ــه زمــن
املصارف.

ًّ
ردا على الــرد الصادر من جمعية «أديــان» («األخـبــار» ٢٠ ،كانون األول  ،)٢٠١٧جاءنا من
أستاذ املواطنية في الجامعة اللبنانية علي خليفة التوضيح اآلتي:
ً
أوال ،حول مغزى استخدام كلمة «الصهيوني» :لم تستعمل كلمة «صهيوني» كصفة ،بل من
ضمن الئحة فيها «األميركي» و«االيزيدي» و«الصابئي» ...إلخ .وهذه قوميات ومجموعات
ّ ً
دة في ّ
ردهــا إخفاء بقية الكلمات في
إثنية ودينية ،ال صفات كما ّتد ّعي الجمعية ،متقص
ً
ّ
الالئحة الكاملة للنشاط .ولو سلمنا جــدال بأن «الصهيوني» صفة واملطلوب تجنب «خطأ
ّ
رمــي اآلخــريــن الشركاء في الوطن بصور نمطية مــؤذيــة» ،كما نقرأ في رد الجمعية ،فهل
ّ
من املناسب استحضار الصهيونية من خــارج موقع الـعــداء الــذي نكنه لها ،وحشرها في
نشاط ملتبس كهذا؟ فيدخل أساتذتنا وطالبنا في متاهة بناء وهــدم التمثالت الجماعية
حول الصهيونية ،وتمييع الصورة النمطية القائمة على العداء للصهيونية ومناهضة دولة
إسرائيل كشر مطلق؟ وبناء عليه ،لم أقع في «خطأ» قراءة وتحليل ما ورد في دليل جمعية
ّ
متلبسة بـ ّ
يتأكد ضبطها ّ
ـدس سم التطبيع في طبق التطوير
«أدي ــان» ،بل الجمعية هي من
التربوي والتدريب.
ّ
ّ
اضطرت إلعالنه) مع التنديد بـ«كل
ثم ،لطاملا كانت «أديان» تربط ذكر العداء إلسرائيل (إذا
ردهــا األخير .وهــذا ليس بموقف مبدئي وكــاف ّ
ـورا – ،كما في ّ
معتد وإرهابي» آخر فـ ً
بحد
ٍ
ذاته من جمعية أصبحت «شريكة الغفلة» في التطوير التربوي ،ال سيما في املواد اإلجتماعية
ّ
الحساسة تجاه تشكل الوعي الوطني لدى أساتذتنا وتالميذنا .وليس في أدبيات الجمعية،
على ضحالتها ،ما ّ
تخص به الكيان الغاصب من عداء مبدئي ال يحتاج ملقارنته بغيره.
ّ
ً
ّ
ثانيا ،حــول مخطوطة أدلــة التدريب :إذ أن مخطوطة الدليل املتضمن عــدة أنشطة ملتبسة
ّ
كالنشاط حيث تــرد اإلش ــارة إلــى الصهيونية ،لــم تتم مشاركته كما تــدعــي الجمعية في
ملصداقية الكلية
كلية التربية في الجامعة اللبنانية» ،واحترامي
إطار «التعاون بشفافية مع ُ
ّ
وملناقبيتي األكاديمية يجعلني أعرض عن ذكر تفاصيل املسار امللتوي الذي تسللت عبره
ً
تحديدا حرية
حيث لألستاذ الجامعي
ممثلة «أديان» للتسويق لبضاعتها في كلية التربيةّ ،
أكاديمية وخصوصية وظيفية :فمن جهة ال يحتاج ألدلة تدريب غير ذات منفعة وموثوقية
كالتي تنتجها «أدي ــان» ،غـ ّـب تــوافــر األم ــوال املشبوهة ،ومــن جهة ثانية ومــن ناحية الوعي
الوطني ،فنحن في مكان و«أديان» وأذيالها في مكان آخر.
ً
ثالثا ،في التعاون القائم بني الوزارة واملركز التربوي من جهة و«أديان» من جهة ثانية .ليس
هذا التعاون تحت عنوان «التعاون ًالطبيعي واملطلوب بني القطاع العام واملجتمع املدني» كما
ّ
ّ
عقد من الزمن ،أن
تد َعي الجمعية .فال ُيعقل أن جمعية واحــدة ما كــاد ينيف عمرها على ٍ
ُيخت َصر فيها كل املجتمع املدني في لبنان وجمعياته ومنظماته التي تفوقها عراقة وتخلو
مواقفها وممارساتها من اإللتباسات ...وهي رغم عملها الدؤوب لم تستطع أن تجلب األموال
الـتــي جلبتها «أدي ــان» فــي وقــت قياسي مــن الـجـهــات املــانـحــة البريطانية واألمـيــركـيــة وذات
النزعة الدينية املحافظة ...وهذه األموال تأسر التطوير التربوي :فبينما املسؤولون التربويون
مغتبطون ومنهمكون بتنفيع أزالمهم من تكاثر املشاريع الوافدة ،أصبحت أجندة التطوير
التربوي مرتبطة ً
حكما بأجندات املانحني وتوجيهاتهم!
رابـ ًـعــا ،هل ّإسهامات جمعية أديــان في التطوير التربوي تحترم األصــول املرعية؟ أزعــم أن
التفاهم مع الجمعية ،من املسؤولني التربويني على اختالف مواقعهم،
بعض من وقع مذكرات ّ
لم يقرأوا املذكرات التي وقعوا عليها ،وإن قرأوها فإنهم لم يفطنوا بالضرورة لتداعيات ما
ً
مثال ّ
تتبع بصمة «أديان» السلبية على مشروع خدمة املجتمع من خالل
قرأوا ...حيث يسهل
ما أسقطته من املرسوم  2012/8924واإلستغناء عن مفاهيم اجتماعية واردة في وثيقة
الوفاق الوطني وتخطيها ،كمفهوم اإلنصهار الوطني واإلندماج اإلجتماعي ...ما كان ملسؤول
ً
ً
تقديرا مسؤوال.
رسمي أن يقبل بحدوث هذا التجاوز فيما لو ّقدر عواقبه
ً
خامسا ،حول مفهوم املواطنة الحاضنة ّللتنوع الديني والثقافي إلــخ .هذا املفهوم استعاده
ّ
رئيس «أديان» األب فادي ضو بشكل مسطح من املقاربات الفارقية للمواطنية التي بشر فيها
قبله الرئيس السابق للجامعة اليسوعية األب سليم عبو .وهو يرسخ التمايز في الحقوق بني
املواطنني األفراد لصالح الحقوق املمنوحة للجماعات الدينية التي ينتمون إليها ،بما يضرب
أسس املواطنية بمقاربتها املدنية .والجمعية تقوم بتضخيم حيز املظاهر واملمارسات الدينية
ّ
التطرق إلــى الخصوصيات الثقافية والدينية في لبنان والعالم
في املجال العام والغلو في
ً
العربي وجعل املجموعات الدينية جزرا معزولة وذات ميزات ثقافية بحيث تصبح الحدود بني
ً
ً
وعيا ً
اجتماعيا بل أكاد أقول ً
ً
أيضا ،أو ً
قوميا...
وعيا
حدودا بني الثقافات
الجماعات الدينية
وهذا املسعى هو البيئة الحاضنة للتطبيع الثقافي...
أخـيـ ًـرا ،أيها املوسومون باسم «أدي ــان» ،لم يحمل مقالي عنكم «املغالطات واملعلومات غير
الدقيقة» ،بل أنتم عاملون ما أعلم وأنا عالم ما تعلمون وتعملون ،وما تظهرون وما ّ
تسرون،
وما إشهاري له سوى شهادة للحق.

تقرير

تغطي نقل  2400طن من األتربة يوميًا!
عكار ـ شكا« :الداخلية» ّ
نجلة حمود
اس ـت ـغــل س ـم ــاس ــرة األت ــرب ــة وال ــرم ــول
فــي عـكــار عطلة األع ـيــاد وع ـمــدوا الــى
ج ــرف أك ـبــر كـمـيــة مـمـكـنــة مــن األتــربــة
م ــن ج ـب ــال ع ـك ــار امل ـش ـه ــورة بـتــربـتـهــا
البازلتية ونقلها الى معامل االسمنت
فــي شـكــا .حــركــة الـشــاحـنــات الناشطة
ً
من العاشرة ليال حتى الخامسة فجرًا
أثــارت امتعاض املواطنني في منطقة
األس ـ ـطـ ــوان ،ح ـيــث تـسـلــك الـشــاحـنــات
طريق تلعباس الغربي ،بعدما باتت
ممهدة أمامهم إثر إقدام الهيئة العليا
ل ــإغ ــاث ــة ع ـلــى تــأه ـي ـل ـهــا وت ـع ـب ـيــدهــا،
ومـنـهــا ال ــى األوتــوس ـتــراد الــدولــي في
العبدة ـ ـ طرابلس.

ال ـ ـحـ ــركـ ــة «ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــة» ل ـل ـش ــاح ـن ــات
جـ ــاءت ع ـقــب تـمـكــن ج ـه ــات سـيــاسـيــة
نــافــذة مــن الحصول على إحــالــة لنقل
األت ــرب ــة صـ ــادرة ع ــن وزارة الــداخـلـيــة
وال ـب ـلــديــات ال ـتــي عـمـمــت عـلــى الـقــوى
األمنية ووحــدات الدرك اعتماد العمل
ب ــاإلح ــال ــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ت ـج ـيــز حفر
ونقل الناتج من موقع الحوشب ملدة
شهر من تاريخ العمل من العقار الرقم
 48منطقة الـحــوشــب ال ـع ـقــاريــة .وفــي
ذلــك مخالفة واضـحــة للقانون ،إذ إن
الورشة في هذا العقار أوقفها التنظيم
املدني عــام  2016عقب الكشف عليها
بتكليف من محافظ عكار عماد لبكي.
وأك ــد تـقــريــر التنظيم املــدنــي مخالفة
مضمون الرخصة التي تجيز الحفر

ل ـت ـش ـي ـيــد م ـن ــزل ب ـم ـســاحــة  150م ـت ـرًا
ً
مربعًا ،وليس جبال بكامله!
م ـص ــادر مـتــابـعــة أكـ ــدت أن «ن ـحــو 60
شاحنة تعبر يوميًا طريق الحوشب ـ ـ
ً
تلعباس الغربي ليال ،تتسع كل منها
ل ـ  40طـنــا ،أي أن مــا يـعــادل  2400طن
مــن األتــربــة تنقل يوميًا مــن عكار الى
شكا» ،الفتني الى سهولة حفر التراب
وتـعـبـئـتــه كــونــه م ــن ال ـن ــوع الـبــازلـتــي
الذي يتميز بليونته .ومن الواضح أن
«هـجـمــة» الـسـمــاســرة تــأتــي كمحاولة
الستغالل الرخصة املمنوحة لسحب
أك ـب ــر ك ـم ـيــة مـمـكـنــة م ــن األت ــرب ــة قـبــل
انـتـهــاء املـهـلــة ،أو تحسبًا ألي طــارئ
من شأنه أن يدفع وزير الداخلية نهاد
املشنوق إلى إصدار قرار بوقف العمل

وسـحــب الــرخــص املـمـنــوحــة .والــافــت
أن الـشــاحـنــات العاملة على خــط نقل
األتربة كلها من خارج عكار ،وتحديدًا
من طرابلس وزغرتا.
وكــانــت ورش ــة الـحــوشــب مــع ورشتني
أخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــدتـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــروم عـ ــرب
والـســويـســة ممنوعة مــن الـعـمــل ،وقــد
س ـعــى أص ـح ــاب ال ـ ــورش ال ـث ــاث لــدى
قــائــد منطقة الـشـمــال العقيد يوسف
دروي ــش ،عقب تسلمه مهماته أخيرًا،
إل ــى الـحـصــول عـلــى إذن لنقل الناتج
منها .اال أن قرار ورشة الحوشب صدر
عن وزير الداخلية شخصيًا ،ما يزيد
امل ـخ ــاوف مــن أن تشهد األي ــام املقبلة
ص ــدور إح ــاالت جــديــدة عــن الداخلية
تجيز العمل في الورشتني األخريني.

