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متابعة

ّ
سياسي بشأن رئاسة «اللبنانية» :مرحبا قانون
تجاذب
ال شيء محسومًا حتى الساعة بشأن الرئيس املنتظر للجامعة
اللبنانية ،ولم يعرف بعد ما إذا كان التعيني مطروحًا على جدول
أعمال مجلس الوزراء االثنني املقبل أو ال .لكن من املتوقع أن تنجز
القضية هذا الشهر ،حتى يتاح االستعداد للعام الجامعي املقبل

طالب في ّ
مجمع الحدث (أرشيف)

فاتن الحاج
ال يريد أه��ل الجامعة اللبنانية أن تبقى
أع �ل��ى س�ل�ط��ة أك��ادي �م �ي��ة م��وض��ع ت �ج��اذب
س�ي��اس��ي ،ب�ص��رف النظر ع��ن األش�خ��اص.
ّ
ويميز ه��ؤالء بني أن «يكون مركز رئاسة
ال �ج��ام �ع��ة س �ي��اس �ي��ًا وه ��و أم ��ر م��رف��وض،
وب �ي��ن أن ي� �ك ��ون ّل � ��دى ال ��رئ� �ي ��س م �ش��اع��ر
سياسية وهو حقه الطبيعي» .وينتظرون
اإلص�ل�اح ��ات ال �ت��ي وع ��دت ب�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
العتيدة ،ال أن تعمل َ
بمثل «أول دخولو
شمعة على طولو».
ف ��امل ��ؤس� �س ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ض ��م 19
ك�ل�ي��ة وم �ع �ه �دًا و 60أل ��ف ط��ال��ب تستحق
االح�ت�ض��ان .ورئ�ي��س الجامعة ه��و رئيس
مجلس الجامعة ،ومكلف بإدارة املؤسسة
م� ��ن ال � �ن� ��واح� ��ي األك ��ادي � �م � �ي ��ة وال �ب �ح �ث �يّ��ة
واإلداري��ة ،وبتقويم امللفات ،ما يعني أنه
يجب أن يتمتع بمستوى عال من املعرفة
ب ��أم ��ور األس ��ات ��ذة وال �ب��اح �ث�ي�ن ،وض�ل�ي�ع��ًا
باللغات.
ّ
ل�ك��ن ي�ب��دو أن ح��زب ال�ل��ه ح�س��م أول��وي��ات��ه
ب��ات �ج��اه دع ��م ت��رش �ي��ح د .ع ��دن ��ان ال�س�ي��د
ح �س�ين ل��رئ��اس��ة ال �ج��ام �ع��ة ،ف ��ي م �ح��اول��ة
مل �ك ��اف ��أت ��ه ع �ل ��ى م ��وق �ف ��ه ال �س �ي ��اس ��ي ع�ن��د
االستقالة م��ن الحكومة .وتشير مصادر
ّ
ال �ح��زب إل ��ى أن ت�ع�ي�ين ال��رئ �ي��س أول��وي��ة،
بعدما بات تعيني العمداء وتأليف مجلس
الجامعة أمرًا متعذرًا .فقد مضى أكثر من
سنة على ترشيحات ال�ع�م��داء ومجالس
الوحدات وباتت في حكم امللغاة ،إضافة
إلى شوائبها الكثيرة ،مثل تجديد العمداء
ألن �ف �س �ه��م وح� ��ق ال �ت��رش��ح ل � � �ـ 360أس �ت��اذًا
دخ�ل��وا امل�ل�اك بعد رف��ع ال�ت��رش�ي�ح��ات .هل
ه�ن��اك ت��واف��ق ب�ين ح��زب ال�ل��ه وح��رك��ة أم��ل
ع�ل��ى ش�خ��ص ال��رئ �ي��س؟ ت�ج�ي��ب امل �ص��ادر:
«ن�ع��م ،تقريبًا» .ن�س��أل امل�س��ؤول التربوي
امل��رك��زي ف��ي الحركة د .حسن زي��ن الدين،

فيرفض التعليق على هذه القضية ،ربما
ّ
ألنه الخصم والحكم ،فهو مرشح للرئاسة
ّ
أيضًا ولديه من يؤيده.
ّ
أم ��ا ال�س�ي��د ح�س�ين ف�ل��م ي �ب��ل��غ ،ك�م��ا ي�ق��ول
في اتصال مع «األخ�ب��ار» ،بالتوافق على
ّ
اختياره رئيسًا ،ثم يعلق« :ال أعرف اسألوا
الحكومة ،اس��أل��وا وزي��ر التربية .صحيح
ّأن اسمي مطروح ،لكنني لست من يعينّ
ّ
رئيس الجامعة» .أما وأن مجلس الجامعة
غ� �ي ��ر م � ��وج � ��ود ،ف � ��األول � ��وي � ��ات ت �ف �ت��رض،
ب �ح �س��ب ال �س �ي��د ح �س�ي�ن ،أول� ��وي� ��ة ت�ع�ي�ين
الرئيس الذي يبدي ،بحسب العرف ،رأيه
في تعيني العمداء الذين سيتعاون معهم

هل من توافق
بين «أمل» و«حزب اهلل»
على اسم الرئيس؟

خالل  3سنوات على األقل ،وبالتالي «إذا
ّ ّ
عينا العمداء فإننا نفرض على الجامعة
مجلسًا مسبقًا ال دور للرئيس في تأليفه،
ّ
ثم إن القانون  66يفترض وجود مجلس
ّ
جامعة ليقترح األسماء» .ويؤكد الرجل أن
تعيني العمداء ك��ان يجب أن يحصل قبل
تاريخ انتهاء ّ والية الرئيس د .زهير شكر،
مشيرًا إل��ى أن��ه ك��ان من األشخاص الذين
ضغطوا كثيرًا من أجل تحقيق ذلك حني
كان وزيرًا في الحكومة السابقة .ويصف

ال �س �ي��د ح �س�ي�ن م ��ا ي �ث ��ار ب �ش ��أن ال�ق�ض�ي��ة
بـ«الحكي املجاني والجدل على الطريقة
اللبنانية» .وي� ّ
�ؤي��د ال��رج��ل موقف الهيئة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل��راب �ط��ة األس ��ات ��ذة امل�ت�ف��رغ�ين
ل� �ج� �ه ��ة ت� �ح� �م� �ي ��ل ال� �س� �ل� �ط ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة
م�س��ؤول�ي��ة التقصير ف��ي تعيني ال�ع�م��داء.
ً
ويقول« :كفانا إهماال بحق الجامعة التي
باتت مسؤولية وطنية عامة ال مسؤولية
أكاديمية فحسب ،لكونها تضم الجيش
األول في لبنان».
في املقابل ،ال تزال الهيئة التنفيذية على
موقفها السابق من رئاسة الجامعة ،أي
ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون  66ف��ي ت�ع�ي�ين ال�ع�م��داء
وتأليف مجلس الجامعة وم��ن ثم تعيني
الرئيس م��ن ب�ين األس�م��اء ال�ت��ي يقترحها
مجلس ال�ج��ام�ع��ة .وي�ل�ف��ت رئ�ي��س الهيئة
ّ
د .ش��رب��ل ك �ف��وري إل��ى أن «ال �ق��ان��ون ليس
ورق ��ة م �ع�لاق ،أي ن�ط� ّ�ب�ق��ه ح�ين ي �ك��ون في
م�ص�ل�ح�ت�ن��ا ون� �ت� �ج ��اوزه ح�ي�ن ي �ت �ع��ارض
م��ع مصالحنا» .وي�ج��دد ك�ف��وري التأكيد
ّ
أن «رئ �ي��س ال �ج��ام �ع��ة ل �ي��س م�ل�ك��ًا ل�ح��زب
م��ن األح� � ��زاب ،وي �ح��ق ل�ك��ل أه ��ل ال�ج��ام�ع��ة
أن ي�ب��دوا رأي�ه��م فيه .فالجامعة الوطنية
ليست شركة خاصة يأتي إليها الرئيس
وم �ع��ه ع� ��دة ال �ش �غ ��ل» .وي� �ق ��ول« :م� ��ن ي��رد
اإلصالح الحقيقي ّ
يطبق القانون ،وليس
مقصودًا إل�غ��اء األش �خ��اص» .ويشير إلى
ّ
أن تكوين مجلس الجامعة ال يحتاج إلى
ً
أكثر من شهر ونصف« ،فليجربونا بدال
من الكيدية التي يتصرفون بها».
موقف تيار املستقبل ال يختلف عن موقف
الهيئة ،كما يقول رئيس الهيئة املختصة
بالتربية والتعليم ف��ي ال�ت�ي��ار د .محمد
ال �ص �م �ي �ل��ي« ،إذ ال ن �س �ت �ط �ي��ع أن ن �خ��رق
ال �ق��ان��ون ف �ت �ك��ون س��اب �ق��ة ،وذل� ��ك ب�ص��رف
النظر عن منطق األشخاص والتسميات،
وإذا ك��ان��ت ه�ن��اك إشكاليات ف��ي القانون
ّ
ّ
فلنعدله وهذا حل يريح الجميع».

تقرير

ّ
املصطافون يهجرون الضنية في عز املوسم
قبل عام من اآلن ،كان
أهالي الضنية ينتظرون
موسم االصطياف بفارغ
الصبر لتحسني أوضاعهم
االقتصادية .أما اليوم ،فقد
ّمر املوسم من دون تحصيل
أموال إضافية ،بعدما قل عدد
املصطافني بسبب أزمة التيار
الكهربائي وفقدان أماكن
الترفيه
الضنية ــ عبد الكافي الصمد
ت�غ� ّ�ي��ر ص�ي��ف ال�ض�ن�ي��ة ه ��ذا ال �ع ��ام .ف��ي ما
م �ض ��ى ،ك ��ان ��ت امل �ن �ط �ق��ة ت �ع �ي��ش م ��ن دون
ل �ي��ل :س �ه��ر وص �خ��ب وزح �م ��ة م�ص�ط��اف�ين
يأوون إليها ،هاربني من ّ
حر املدن الالهبة
ورتابتها .فما إن يطل موسم االصطياف
على املنطقة مع بداية شهر حزيران ،حتى
ت�ش�ه��د ق��راه��ا وب�ل��دات�ه��ا ه�ج�م��ة الف �ت��ة من
م�ص�ط��اف�ين ل�ب�ن��ان�ي�ين وع ��رب ـ�ـ�ـ�ـ�ـ معظمهم
ّ
ك��ان ق��د اع�ت��اد ح��ط ال��رح��ال فيها صيفًا ـــــ
يجذبهم إليها الهواء املنعش ووفرة املياه
واللون األخضر.
ه��ذا اإلق�ب��ال ال��ذي ك��ان��ت تشهده الضنية،
غ �ل��ب ع �ل �ي��ه ت��اري �خ �ي��ًا ط��اب��ع االص �ط �ي��اف
ال� �ع ��ائ� �ل ��ي ن � �ظ � �رًا ل �خ �ص ��وص �ي ��ة امل �ن �ط �ق��ة
امل �ح��اف �ظ��ة اج �ت �م��اع �ي��ًا ،م ��ا ج �ع��ل ع��ائ�لات
ط��راب �ل��س ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ت ��رى امل�ن�ط�ق��ة م��رك��ز
اصطيافها الرئيسي (آل كرامي أبرزهم)،
ف��ات�خ��ذوا لهم فيها بيوتًا دائ �م��ة ،إضافة

إل��ى ع��ائ�لات مماثلة م��ن املنية والقلمون
وغ�ي��ره�م��ا ،قبل دخ��ول الخليجيني «على
ْ
الخط» في السنوات األخيرة ،وإن بأعداد
ق �ل �ي �ل��ة .وم � ��ا ش � ّ�ج ��ع ص� �ع ��ود م �ص �ط��اف��ي
طرابلس وج��واره��ا إل��ى الضنية ،حينها،
ك��ان ق��رب املنطقة ال�ج�غ��راف��ي م��ن عاصمة
ال �ش �م��ال ،إذ ال ي�ح�ت��اج امل ��رء إل��ى أك�ث��ر من
نصف ساعة بالسيارة كي يصل إليها.
هذه النعمة ،التي اعتادتها الضنية مع بدء
موسم الصيف ،فارقتها ه��ذا ال�ع��ام حيث
شهدت املنطقة موجة هجرة من بلداتها
إل ��ى م �ن��اط��ق أخ � ��رى ،إل ��ى درج� ��ة أن ب�ل��دة
ب�ق��اع�ص�ف��ري��ن ،ع ��روس م�ص��اي��ف املنطقة،
«بدأت تنتشر فيها اليوم عشرات الالفتات
ال�ت��ي تشير إل��ى وج��ود شقق ل�لإي�ج��ار أو
البيع ،بعدما كنا نعجز في سنوات ماضية
ع ��ن ال �ع �ث��ور ع �ل��ى غ��رف��ة ص �غ �ي��رة ف�ي�ه��ا»،
ي�ق��ول خ��ال��د طبيخ ال��ذي يقضي وعائلته
أشهر الصيف في البلدة .ي� ّ
�رد طبيخ هذا
ال�ت��راج��ع إل��ى «ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار الكهربائي
ت �ك ��رارًا ،وع ��دم وج ��ود م��ول��دات كهربائية
خ��اص��ة» ،ي �ت��اب��ع .وإل ��ى ذل ��ك ك �ل��ه ،ي�ض��اف
«امللل الذي ُيصاب به املصطافون نتيجة
عدم وجود أي منتجعات ترفيهية ،وزيادة
ب��دالت اشتراك مياه الشفة ،ع��دا مصروف
البنزين ملن يريد النزول يوميًا إلى مدينة
طرابلس ث��م ال �ع��ودة»« .ي�ق� ّ�رش» طبيخ ما
يقوله ،فيشير إلى أن «املبنى الذي أسكنه
وامل �ك � ّ�ون م��ن ع�ش��ر ش �ق��ق ،ل��م ي�ع��د ف�ي��ه إال
عائلتان ،كما أن إيجارات الشقق تراجعت
إل��ى أك�ث��ر م��ن ال�ن�ص��ف ه��ذه ال�س�ن��ة بعدما
ك��ان��ت ت�ف��وق أج��رة ش��ال�ي��ه» .يتذكر الرجل
ك�ي��ف ك��ان��ت امل�ن�ط�ق��ة «ت �ت �ح��ول إل ��ى خلية
نحل في الصيف ،ففي سير وبقاعصفرين
وع��اص��ون ل�ي�س��ت ك��ذل��ك ،وال �ت��ي ه��ي أب��رز
م �ن��اط��ق االص �ط �ي ��اف ف ��ي ال �ض �ن �ي��ة ك��ان��ت

املطاعم ال تفرغ من الزبائن ،وحتى الشقق
ك��ان��ت أس�ع��اره��ا مرتفعة ج �دًا ومحجوزة
من أول الصيف ،األمر الذي وفر في حينها
ً
ألبناء املنطقة فرص عمل ومدخوال هامًا
إل��ى جانب مدخولهم األساسي من قطاع
ال� ��زراع� ��ة» .م��ا ي�ق��ول��ه ال��رج��ل ك ��ان ينطبق
أي� �ض ��ًا ع �ل��ى ح � ��ال ب� �ل ��دة ب �خ �ع ��ون ،ك �ب��رى
ب�ل��دات املنطقة ،ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ع� ّ�ج بموسم
اإلص�ط�ي��اف بأبنائها ال�ق��ادم�ين إليها من
دول ال�خ�ل�ي��ج خ �ص��وص��ًا ،ل��درج��ة أن ع��دد
ال �س �ي��ارات امل �ت��واج��دة ف�ي�ه��ا ص�ي�ف��ًا وال�ت��ي
تحمل ل��وح��ات خليجية ،ك��ان��ت ت��وازي أو
تفوق أحيانًا ع��دد ال�س�ي��ارات التي تحمل
شيء تغير.
لوحات لبنانية! أما اآلن ،فكل
ٍ
ّ
ق ��ل ع ��دد امل�ص�ط��اف�ين ف��ي ب�ع��ض ال �ب �ل��دات،
فيما انقطعت «اإلج ��ر» ف��ي ب�ل��دات أخ��رى.

الهدوء
وجمال
الطبيعة
ليسا عاملني
كافيني
لجذب
املصطافني
(أرشيف
ــ مروان
طحطح)

في بقاعصفرين وف��ي سير وكذلك الحال
ف��ي ب �ل��دة ع��اص��ون ال �ت��ي ف�ض��ل ال�ك�ث�ي��رون
«التصييف» خارجها .عبد العزيز شحادة
ً
مثال ّ ،والذي كان يتخذ من البلدة مصيفًا
له ،فضل هذا العام تمضية شهر رمضان
ف��ي ط��راب �ل��س« ،وب �ع��د ال�ع�ي��د م�م�ك��ن إطلع
على ال�ض�ي�ع��ة» .ش�ح��ادة ال��ذي ال ينكر أن
«ال �ه��دوء وج�م��ال الطبيعة وامل�ن��اخ الجيد
في املنطقة تمثل إغراءات ال يمكن ألمثالي
وه� ��م ع �ل��ى أب � ��واب ال �ت �ق��اع��د م �ق��اوم �ت �ه��ا»،
إال أن «ان �ق �ط��اع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي وع��دم
وج��ود محال للتسوق يضطرني للذهاب
إل��ى سير التي تبعد  3كيلومترات لشراء
احتياجاتي ،أضف إلى ذلك امللل والضجر
ً
الذين ال يمكن ّ
تحملهما طويال».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي � � ّ
�رد رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ع��اص��ون

معتصم ع�ب��د ال �ق��ادر س�ب��ب ت��راج��ع حركة
االصطياف في بلدته واملنطقة عمومًا إلى
«ت� ّ
�ردي وض��ع التيار الكهربائي بالدرجة
األولى ،فمن أصل  12ساعة حسب برنامج
التقنني ،ال يأتينا التيار أكثر من ساعتني
أو ثالث» .أما السبب لهذا التقنني القاسي،
فهو «توقف محطات التحويل عن العمل
ت�ك� ً
�رار لفقدان ال�ق��درة على تحمل الضغط
الكبير» .وأم��ام ه��ذه املشكلة ،ال يجد عبد
ً
القادر حال سوى املناشدة التي يوجهها
«ل��وزي��ر ال�ط��اق��ة وامل �س��ؤول�ين املعنيني من
أجل إيجاد خط تقوية إضافي من محطة
دير نبوح لتغذية املنطقة بالتيار ،إلنقاذ
مواسم اإلصطياف من الضياع ،وتخفيف
ال �ض �غ��ط ع��ن األه ��ال ��ي ق �ب��ل ف �ص��ل ال�ش�ت��اء
املقبل».

