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متفرقات
شاحناتهم في ح��ال كانوا لبنانيني ،أو
ّ
تدبر أمورهم في حال كانوا سوريني.
ّ
أول ��ى امل�ش��اك��ل ه��ي ت��دب��ر أم ��ور النظافة
واالستحمام ،إذ ال يخفي أحدهم أنه عمد
م��رة إل��ى االس�ت�ح�م��ام ف��ي ال �ه��واء الطلق
ّ
تحمل نفسه.
بعدما ل��م يعد ق��ادرًا على
ال ��دخ ��ول إل� ��ى ال �ح �م��ام م �ش �ك �ل��ة ب � ��دوره،
إض��اف��ة إل��ى تأمني الطعام بعدما نفدت
املؤن التي كانت بحوزتهم ،كما األموال.
ّ
ظل ّ
تهرب معظم التجار
يحصل هذا في
وامل �س �ت��وردي��ن ،ال��ذي��ن ي�ع�م��ل ال�س��ائ�ق��ون
لحسابهم ،من واجباتهم.
ّ
ّ
«جربنا (أصابنا الجرب) وفلسنا ،األكل
وال � �ش� ��رب ص ��رن ��ا ن �ت��دي��ن ث �م �ن��ن دي � ��ن»،
ي�ق��ول ي��اس��ر( ،س ��وري الجنسية) .يشير
بيديه إلى ثيابه ّ
املتسخة ،ليصف الحال
املزرية التي وصل إليه السائقون بسبب
ق��رار إق�ف��ال ال �ح��دود .ينتظر ال��رج��ل منذ
ش �ه��ر ب�ش��اح�ن�ت��ه ع �ن��د م�ن�ط�ق��ة امل�ص�ن��ع.
رحلته وجهتها العراق ،والبضاعة التي
ي �ح� ّ�م �ل �ه��ا أك� �ي ��اس «م��اس �ت��ر ت �ش �ي �ب��س»،
م ��ن م �ع��ام��ل ال �ت �ش �ي �ب��س ف ��ي ال � �ف� ��رزل .لم
يسمح ل��ه ب��امل��رور ،وه��ا ه��و ينتظر في
باحة الجمارك في املصنع عند الحدود
اللبنانية ،ق��رار فتح ال�ط��ري��ق ،أو نجاح
التاجر ،الذي يعمل ملصلحته ،في إنجاز
تسوية مع األمن السوري ،كما حصل مع
آخرين نجحوا في العبور .في االنتظار
ُال ي�م�ل��ك إال ال �ق��ول «مل�ي�ن ب��دن��ا نشتكي،
امل �ص� ّ�در بيقدفنا ال �ي��وم وب �ك��را بيمشي
الحال ،على هالحال إلنا شهر ،حتى املي
صرنا عم نشتريها».
بدوره يشكو أبو أيهم من التاجر ،بعدما
وع��دت�ه��م ال�ش��رك��ة أن�ه��ا ستقوم بتسوية
مع األم��ن السوري للسماح لشاحناتهم
ب��ال�ع�ب��ور« ،وق ��د ح� ّ�م�ل�ن��ا ال�ب�ض��اع��ة على
هذا االساس ،لو كنا نعرف الحقيقة كنا
عدنا الى ديارنا في سوريا ،وعملنا على
خط النقل بني العراق وسوريا».
ال ت �ب��دو ال �ت �س��وي��ة م�س�ت�ح�ي�ل��ة ،ب �م��ا أن
ع ��ددًا م��ن ال�ش��اح�ن��ات ن�ج��ح ف��ي ال�ع�ب��ور،

في حني اختار سائقون العودة وتفريغ
الحمولة ،وسلك آخرون طريق طرابلس
ح�ي��ث امل�ش�ك�ل��ة ذات �ه� ّ�ا .ي �ص��رخ أب ��و أيهم
بغصة« ،تبهدلنا ،زفتنا ،م��ا ف��ي مطرح
ح �ت��ى ن�ت�ح�م��م ،ون �غ �س��ل ه��دم �ت �ن��ا ،حتى
االك��ل خلص معنا» .ال يعرف من الجهة
ال �ت��ي ي �ج��ب ان ي�ط��ال�ب�ه��ا ب��ال �ع �م��ل على
فتح ال�ح��دود «ن�ح��ن مالنا بالسياسة...
سياستنا لقمة عيش والدنا».
وهذا ما يحكي عنه أبو عبد الله الحلبي،
ف ��ال ��وض ��ع األم � �ن� ��ي امل� � �ت � ��أزم ف� ��ي ب �ل��اده،
وم �ك��وث��ه أرب� �ع ��ة أس��اب �ي��ع ،ف��رض��ا عليه
ديونًا كثيرة لكي يستطيع تأمني قوت
عائلته .يقول «استدنت من قرابتي 150
الف ليرة سورية وأرسلتها الى بيتي في
�و ي�ع��رف من
ه��ذه ال �ظ��روف ال�ص�ع�ب��ة» .ه�
املسؤول «التاجر اللبناني ُامل ّ
صدر ،بما
أنه ال يتواصل مع املستورد» ،أكثر منذ
ذلك «التجار عندكم أحالوني الى التاجر

يتذكر السائقون فيلم
ّ
الحدود الشهير ليشرحوا
معاناتهم

العراقي ،ويرفضون إعطاءنا رقم هاتفه
ل �ل �ت��واص��ل م �ع��ه ،ال ن �ع��رف إال امل�خ�ل��ص
الجمركي».
ال يوافقه عمران ال��رأي ،ربما ألن عالقته
ج� �ي ��دة م� ��ع ال� �ت ��اج ��ر .ه� ��و أي� �ض ��ًا ي�ح�م��ل
بضاعة إلى العراق (عصائر) ،لكن التاجر

ال � ��ذي ي �ح�م��ل ال �ب �ض��اع��ة م ��ن م�س�ت��ودع��ه
ي�ع� ّ�وض عليه مكوثه على ال�ط��ري��ق منذ
 23يومًا «ك��ل أسبوع ّ
بعوض ّ
علي ،واال
كنت تبهدلت» .شكواه في مكان آخر «ال
يوجد مراحيض ،وننام داخل الشاحنة
وف� ��ي ح� ��ال ط� ��ال األم � ��ر س� �ت ��زداد األم� ��ور
سوءًا».
الوضع ليس مختلفًا على الجانب الثاني
من الحدود ،أي في املنطقة الفاصلة بني
املصنع وج��دي��دة ي��اب��وس ،ه�ن��اك يوجد
أكثر من  150شاحنة متجهة إلى لبنان.
ح ��ال ال �س��ائ �ق�ين ف��ي ت �ل��ك امل�ن�ط�ق��ة أش�ب��ه
بحال عبد الودود (دريد لحام) في فيلم
«الحدود».
أح ��وال � �ه ��م ي �ن �ق �ل �ه��ا م �ح �م��د ع� � � ��زام ،أح ��د
ال �س��ائ �ق�ين ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،ال� ��ذي أص�ب�ح��ت
مهمته تأمني طلبات السائقني املعيشية
ي��وم �ي��ًا .ي �ق ��ول« :أن� ��ا ب �ق��در روح وإج ��ي،
ب��س ال�ع�ت��رة ع�ل��ى ال�س��ائ�ق�ين ال�س��وري�ين،
خ �ص ��وص ��ًا ال� ��ذي� ��ن ق� ��دم� ��وا م� ��ن م �ن��اط��ق
سورية بعيدة» .يعتمد ه��ؤالء في تدبر
أمورهم على السائق اللبناني «نؤمن لهم
املأكل وامل�ش��رب» .منهم من يطلب الغاز
لكي ّ
يعد القهوة أو الشاي .لكن املشكلة
تبقى في الحصول على املال لشراء هذه
ال �ح��اج �ي��ات ،ف�ب�ع��د ش �ه��ر م��ن االن �ت �ظ��ار،
أن�ف��ق ال�ك�ث�ي��رون م��ا ك��ان��وا يحملونه من
م��ال ،هذا عدا عن إتالفهم كميات كبيرة
من املواد الغذائية ،املستوردة الى لبنان،
بعدما نفد من الشاحنات ّ
املبردة مازوت
التبريد والتكييف ،ومن البضائع التي
أتلفت األلبان واألج�ب��ان التي ال تتحمل
التخزين اكثر من شهر.
ي��ذك��ر أن ال�ش��اح�ن��ات املتبقية ف��ي باحة
امل �ص �ن��ع ،ت�ح�م��ل ف��ي غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ال�ل��وح��ة
ال � �س� ��وري� ��ة ،وه � ��ي ت �ن �ت �ظ��ر ق� � � ��رارًا ب�ف�ت��ح
ال �ط��ري��ق ،ال ي �ب��دو ق��ري�ب��ًا ،ب�ع��دم��ا فشلت
م�س��اع��ي ال��وس��اط��ات ب�ين ق �ي��ادات امنية
وس �ي��اس �ي��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،م ��ع ج �ه ��از االم ��ن
امل � �س ��ؤول ع ��ن م �ن �ط �ق��ة ج ��دي ��دة ي��اب��وس
بحسب ما يفيد متابعون للقضية.

َ
«اللبنانية» في عيدها الـ :62الدور املحاصر
فاتن الحاج
تحاصر العمارة البرجية املسماة بفوقية
ف� ّ�ج��ة «ف�خ�م��ة» املجتمع اللبناني ،بينما
يغيب االهتمام بمعاناة الناس في برج
ح �م��ود وال�ن�ب�ع��ة وك ��رم ال��زي �ت��ون وص�ب��را
ّ
وحي السلم واألوزاعي .لكن معهد الفنون
ال�ج�م�ي�ل��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ُي� ِ�ع� ّ�د
معماريني مزودين باملعارف والتقنيات
الضروريةُ ،ليحسنوا التأليف املعماري
ويتعاونوا بإيجابية واعية مع املجتمع.
ي �ع �ك ��س ه� � ��ذا ال � �ك �ل��ام ل �ل �م �ع �م��ار ره �ي��ف
فياض ،بعيد تسلمه الدكتوراه الفخرية
ف ��ي ال �ه �ن��دس��ة امل �ع �م��اري��ة م ��ن ال �ج��ام �ع��ة
ف��ي ع�ي��ده��ا ال � �ـ ،62ح�ق�ي�ق��ة دور امل��ؤس�س��ة
الوطنية ف��ي التناغم م��ع املجتمع ،ليس
فقط في املعهد ،بل في كل كلياتها.
لكن ال��دور ه��و اآلخ��ر ُمحاصر م��ن مراكز
ن� �ف ��وذ س �ي��اس��ي وح �ف �ن��ة م ��ن امل�ن�ت�ف�ع�ين
املتربصني بالجامعة .رئيسها د .عدنان
السيد حسني اقتبس من قانونها 67/75
ما يشير إلى هذا الدور ،أي «تأصيل القيم
اإلنسانية ف��ي ن�ف��وس امل��واط�ن�ين» .يسأل
ال ��رج ��ل ع� ّ�م��ا إذا «ك �ن��ا س �ن �ص��دق م�ق��ول��ة
رائجة في الشارع :الجامعة اللبنانية من
آخر اهتمامات املسؤولني».
ي �ض �ي��ف« :ه� ��ل ت �س �ت��أه��ل ج��ام �ع��ة ل�ب�ن��ان
انتظار  45سنة من دون بناء مجمعاتها
في الفنار وطرابلس والبقاع والجنوب،
وملاذا عليها أن تستمر في دفع  20مليار
ليرة سنويًا بدل إيجارات ألبنية سكنية
متهالكة؟».
ّ
ويجزم ب��أن إضعاف صالحيات مجلس
ال �ج��ام �ع��ة ورئ �ي �س �ه��ا ب �ض �غ��وط م ��ن هنا
وت��دخ��ل م��ن ه�ن��اك يلحق أف��دح األض ��رار،
وخ�ص��وص��ًا أن�ه�م��ا امل �خ��والن ب�ب��ت عقود
األس��ات��ذة ف��ي ال�ت�ع��اق��د وال �ت �ف��رغ ودخ��ول
املالك.
وبعدما عدد الرئيس جوانب من «املرارة»
و«ال �ع �ظ�م��ة» ف��ي آن واح ��د ،ح� ّ�ي��ا ال�ع�م��داء

ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف ال��ذي��ن ي �ق��وم��ون ب��واج�ب��ات�ه��م
كما لو كانوا أصيلني ،على حد تعبيره،
مثنيًا على جهود أساتذة يطبقون قانون
التفرغ للمرة األول��ى منذ عقود ،من دون
أن ينسى امل��وظ�ف�ين وض ��رورة إنصافهم
في التثبيت والراتب والحوافز ،وإن كان
ّ
ه� ��ؤالء ت �م �ن��وا ل��و أن أح � �دًا م�ن�ه��م ت�ح��دث
باسمهم في االحتفال إليصال وجعهم.
أما مقاربة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة
األساتذة املتفرغني د .حميد الحكم فأتت

صديق الجامعة
ب �ص��رف ال �ن �ظ��ر ع ��ن ح �س��اب��ات امل�ن�ظ�م�ين
الحتفال الجامعة اللبنانية ،فقد طرحت
عالمات استفهام بشأن اختيارهم رئيس
م�ج�ل��س إدارة م �ج �م��وع��ة ع� ��ودة س� ��رادار
ري �م��ون ع� ��ودة ل�ي�ت�ح��دث ب��اس��م أص��دق� ّ�اء
ال �ج��ام �ع��ة .ف��رج��ل األع� �م ��ال اع �ت ��رف ب��أن��ه
ت� �ع ��رف أخ� �ي� �رًا وب �ع �ف��وي��ة إل � ��ى م��ؤس �س��ة
وطنية عريقة عمرها  62عامًا .أما مناسبة
التعارف ،فكانت إعجابه بصورة للمجمع
الجامعي في الحدث! لم يكن االقتصادي
املعروف قد سمع بالجامعة الوطنية قبل
ذلك ،أو هذا ما قاله أمس على األقل ،فهو
يعرف الجامعات الخاصة مثل اليسوعية
وغ�ي��ره��ا .وم��ع ذل��ك ،فقد أع��رب ع��ن فخره
ّبالعمداء وما حققته الجامعة ،وال سيما
أن ��ه زاره� ��ا ب��رف�ق��ة وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة (يقصد
وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة) .ل��م ينس ع��ودة ّأن ّ
يعرج
ف ��ي ك�ل�ام��ه ع �ل��ى ت�ق�ص�ي��ر ال �ق �ط��اع ال �ع��ام
مقابل نجاح القطاع الخاص «اللي بيرفع
الراس».

م��وث�ق��ة ب��امل�ح�ط��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة وال��وق��ائ��ع
وال�ق��وان�ين .تطرق ال��رج��ل إل��ى االنتفاضة
ف��ي وج��ه االن�ت�ه��اك ال�ف��اض��ح الستقاللية
الجامعة وأنظمتها ،ال��ذي تمثل بصدور
املرسوم الرقم  ،9748والذي قضى بدخول
أس�ت��اذ (م��وظ��ف) متعاقد بالساعة مالك
ال�ج��ام�ع��ة ق�ب��ل أس �ب��وع واح ��د م��ن بلوغه
ال �ت �ق��اع��د .ه ��ذا ح �ص��ل ،ك�م��ا ي �ق��ول ،للمرة
األول ��ى ف��ي ح�ي��اة ال�ج��ام�ع��ة «وخ�ص��وص��ًا
ّ
أن املرسوم بني على قرار مجلس الوزراء
بتاريخ  2012/12/27أي في الجلسة التي
تجاهلت مطلب تفرغ مئات املتعاقدين».
هنا يخرج صوت وزيرّ الزراعة د .حسني
ال �ح��اج ح�س��ن ل�ي�ق��ول إن ��ه «ل��م ي�ك��ن هناك
قرار في مجلس الوزراء».
ويسأل الحكم ّ
عما إذا كانت املحاصصة
ف � � ��ي ت � �ع � �ي � �ي � �ن ��ات ال� � �ق� � �ض � ��اء واإلدارات
ال �ع��ام��ة واألس �ل ��اك األم �ن �ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة
وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ع �ص �ي��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة،
م� �ل ��وح ��ًا ب ��اس �ت �ئ �ن ��اف ال� �ت� �ح ��رك إلن� �ج ��از
استحقاقني :تعيني العمداء وإقرار عقود
ال �ت �ف��رغ ل�ل�أس��ات��ذة امل �س �ت��وف�ين ال �ش��روط
األكاديمية والقانونية .الحكم تحدث هو
اآلخر باسم املوظفني ودعاهم إلى إحياء
«راب �ط��ة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ج��ام�ع��ة» لتكون
األداة ال�ن�ق��اب�ي��ة ال�ف��اع�ل��ة ف��ي ال ��دف ��اع عن
حقوقهم.
الالفت ما قاله د .ميشال سبع بقلم وقلب
املطران غريغوريوس حداد الغائب قسرًا
عن تسلم الدكتوراه الفخرية في العلوم
االجتماعية «لست أكثر علمًا وثقافة من
غ �ي��ري ك��ي أح �ص��ل ع�ل��ى ال��دك �ت��وراه ،فقد
رف �ض ��ت أن ت �ك ��ون امل �ن��اص��ب واألوس� �م ��ة
واأللقاب سبب كرامتي ،فلست أهم من أي
مواطن في أي بلد».
االح � �ت � �ف ��ال ك � � � ّ�رم أي� �ض ��ًا ال �س �ف �ي��ر ص�ل�اح
اس �ت �ي �ت �ي��ة ب �م �ن �ح��ه دك � �ت� ��وراه ف ��ي اآلداب
وال �ع �ل��وم اإلن �س��ان �ي��ة واح �ت �ف��ى ب��رؤس��اء
ال �ج��ام �ع��ة ال �س��اب �ق�ين ال ��دك ��ات ��رة إب��راه �ي��م
قبيسي وزهير شكر وجورج طعمة.

ّ
ّ
التعلمية
مذكرة تفاهم تسبق يوم الصعوبات
ّ
وقعت وزارة التربية واملجلس الثقافي البريطاني ومركز «سكيلد» مذكرة
تفاهم ،ضمن حملة اليوم الوطني لذوي الصعوبات التعلمية .وتؤسس
الخطوة ،كما قال وزير التربية حسان دياب ،لثقافة احترام حقوق ذوي
االحتياجات الخاصة .وأعلن ممثل مركز «سكيلد» املدير التنفيذي
للجمعية اللبنانية لإلنماء التربوي واالجتماعي د .نبيل قسطه أن املركز
التربوي للبحوث في صدد إصدار نتائج دراسة عن التالمذة ذوي
االحتياجات التعلمية ،في االحتفال الذي ينظم عند التاسعة والنصف من
صباح االثنني املقبل .ويأتي اليوم الوطني ليشكل الدعم لخطة الدمج التي
تتضمن توعية األهل واملجتمع املحلي على ثقافة الدمج التربوي وأهميته
وكيفية تطبيقهّ .
وحض املؤسسات التربوية الرسمية والخاصة على
إيالء هذا املوضوع عناية خاصة ،وتفعيل املحور السادس في الخطة
الوطنية التربوية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة املتعلق بتعاون األهل
واملجتمع املحلي.

لقاءات تضامنية في يوم األسير الفلسطيني
نظمت «هيئة األسرى واملحررين» ،أمسً ،
لقاء تضامنيًا في مقر نقابة
ّ
الصحافة في ذكرى «يوم األسير الفلسطيني» .وخالله ،أكد ممثل حركة
الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي« ،أن األسرى ال يمكن
حصولهم على حريتهم إال باملقاومة» .كما تحدث في اللقاء كل من :خالد
الرواس باسم لقاء األحزاب ،فتحي أبو العردات باسم منظمة التحرير
الفلسطينية ،رئيس هيئة األسرى واملحررين عباس قبالن واألسير
املحرر حسني دقدوق .وتال عضو اللجنة املركزية للجبهة الديموقراطية
يوسف أحمد رسالة عائلة األسير سامر العيساوي الى املتضامنني معه،
مطالبني «باستمرار التحرك من أجل األسرى وفلسطني» .وفي سياق
ّ
متصل ،ذكر اللقاء اليساري العربي في بيان أمس بـ«شهداء انتفاضة
الحركة األسيرة ،وآخرهم الشهيد أبو حمدية» .واعتصم أهالي مخيمات
منطقة صور أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،بدعوة من حركة
«فتح» ،كما أقامت حركة «حماس» ً
لقاء تضامنيًا في قاعة «املجمع
اإلسالمي الخيري» في مخيم البص.

اعتصام تضامني مع جورج عبد الله في اسطنبول
شارك األمني العام لـ«مركز الخيام لتأهيل
ضحايا التعذيب» محمد صفا (الصورة)
في اعتصام تضامني مع األسير جورج
عبد الله ،نفذه املشاركون في «املؤتمر
الرابع ضد اإلمبريالية» املنعقد في
اسطنبول ،أمام املركز الثقافي الفرنسي
في شارع االستقالل .وقد وزع في
االعتصام بيان باسم الجبهة الشعبية
الثورية ندد «باستمرار اعتقال عبد الله».
وألقى صفا كلمة عرض فيها قضية عبد الله ،مؤكدًا أن «استمرار اعتقاله
انتهاك للقانون الدولي ولكل املبادئ اإلنسانية ويكشف زيف االدعاءات
الفرنسية بالدفاع عن حقوق اإلنسان» ،مطالبًا بـ«اإلفراج الفوري عن عبد
الله واالعتذار منه واإلفراج عن جميع املعتقلني السياسيني في العالم».

مؤتمر الشبكة العربية لتعزيز النزاهة
تسلم وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي رئاسة الشبكة العربية لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد ،وذلك في ختام املؤتمر الرابع للشبكة الذي
انعقد على املستوى الوزاري مدى  3أيام ،وقد ّتوج أعماله بالتوصل إلى
«إعالن بيروت ملكافحة الفساد» ،وأبرز ما جاء فيها :الدعوة إلى مراجعة
وتطوير هيئات واستراتيجيات مكافحة الفساد القائمة ،والتشديد على
ضرورة النظر في مسألة الفساد السياسي الستكشاف أبعادها وضبط
معانيها ،إضافة إلى إيالء االهتمام الحقيقي لدور القضاء ،من خالل
تعزيز استقالله ونزاهته ومهنيته وفق املعايير الدولية.

«اإلدارة والعدل» ّ
أقرت حق الوصول إلى املعلومات
عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلسة ،أمس ،في مجلس النواب برئاسة
رئيس اللجنة النائب روبير غانم ،بحضور وزير العدل شكيب قرطباوي.
وقال النائب غانم بعد الجلسة« :تم إقرار اقتراح القانون املتعلق بحق
الوصول الى املعلومات ،على أن يحال الى الهيئة العامة .وأضاف« :درسنا
موضوع اقتراح قانون تملك األجانب وتعديالته ،وتم االتفاق على عدد
من املواد ،وسنتابع دراسته في جلسة االثنني املقبل» .من جهة ثانية،
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون االجتماعية جلسة برئاسة
النائب عاطف مجدالني ،حيث ّ
أقرت مشروع قانون يتعلق بتوحيد
اإلعفاءات للمستفيدين من القروض اإلسكانية املمنوحة كما ورد من
الحكومة،
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