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تحقيق
ّ ّ
بلس عمو؟» يكون اتجاهك
عندما تقولني لسائق السرفيس «شارع
معظم األحيان الجامعة األميركية .فما هي عالقة الجامعة مع
محيطها املباشر ،وما هو دور الحرم في املساحة املدينية؟ وعلى
الصعيد السياسي ،ما هو دور هذه ّ
املؤسسة «كمخلوق» استعماري؟

«األميركية» وبيروت
ّ
حب من طرف واحد
ّ
جنى نخال*
ع�ب��ر ش ��ارع م��ار إل �ي��اس امل��زدح��م ،يتقدم
�ارع الجزائر ص�ع��ودًا الى
ّالسائق ف��ي ش� ً
تلة الدروز ،نزوال الى البريستول وتبدأ
ال �ح �م��راء .زح �م��ة ب��رب��ر وال�غ�لاي�ي�ن��ي في
الحمراء
أي س��اع��ة م ��ن ال �ن �ه��ار .ش� ��ارع ً
الرئيسي ،شارع عبد العزيز ن��زوال .هنا
ت �ب��دأ ب��ال�ظ �ه��ور ،ش�ي�ئ��ًا ف�ش�ي�ئ��ًا تأثيرات
الجامعة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب �ي��روت .م��ا أمر
هذه الجامعة بطالبها وأساتذتها؟ كيف
باقي املدينة وهي التي تبدو
تتعامل مع ّ
مجتمعًا مصغرًا فيها؟ وملاذا؟
ي �ص��دم م �ع �ظ��م ال� �ط�ل�اب غ �ي��ر اآلت �ي��ن من
طبقة ارستقراطية أو بورجوازية (وهم
م��ن ت��وح��ي إدارة ال�ج��ام�ع��ة ك��أن�ه��ا تريد
سياساتها
م�ن�ع�ه��م م ��ن دخ��ول �ه��ا ع �ب��ر
ّ
الحالية) عند دخول الجامعة .إذ إن لغة
زمالئهم ومظاهرهم وعاداتهم وأماكن
ت �س �ل �ي �ت �ه��م ب � ًع �ي��دة ع � ّم��ا ي �ع��رف ��ون��ه عن
بيروت .فقليال ما يتكلم هؤالء العربية،
وال تقولوا لي إنكم ال تستطيعون معرفة
«طالب|ة  »AUBمن على بعد  50مترًا من
مظهره|ها .فوق ذلك ،أماكن وجودهم في
املدينة معروفة ويتكلم العاملون فيها

اإلنكليزية لتسهيل األمور على الطالب.
إن مناطق كالكوال ،حي اللجا ،الضاحية،
أو حتى الجنوب غير معروفة للكثيرين
بينهم( »?c’est ou bourj brajneh« .أين
ه��ي منطقة ب��رج البراجنة؟) تسأل فتاة
ص��دي �ق �ت �ه��ا (ول� �ل� �غ ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة نظرة
خاصة أي�ض��ًا) .تنظر الطالبة اآلتية من
ث��ان��وي��ة ال��زي��دان �ي��ة ال��رس�م�ي��ة ل�ل�ب�ن��ات ـــــ
وال�ت��ي استطاعت دخ��ول ه��ذه ّ الجامعة
لحصولها على منحة كونها حلت األولى
على صفها بعد ّ تعب وم�ق��اوم��ة ضغط
أمها للزواج بشغيل اللحام ـــــ تنظر الى
الفتاة ومن معها وتتساءل« :من أنتم؟».
تبدو املدينة للكثير من طالب الجامعة
ك�ب�ق��ع م �ض ��اءة وأخ � ��رى م�ظ�ل�م��ة ،أماكن
ي��رون�ه��ا وي�ع�ت��رف��ون ب��وج��وده��ا ،وأخرى
غائبة عن وعيهم وخريطتهم .عالقتهم
م��ع املدينة زائ�ف��ة وديناميكية تعاملهم
مع من هم من خارج طبقتهم االجتماعية
م �ح �ك��وم ب �م �ق��ارب��ة ف��وق �ي��ة .ل �ن �ن �ظ��ر مرة
أخ ��رى إل��ى املنطقة املحيطة بالجامعة
ج�ن��وب��ًا :ش��ارع ب�ل� ّ
�س ون��زل��ة عبد العزيز
وجان دارك واملكحول الخ ...معظم املحال
ّ
ال ت �ق��دم ف�ق��ط خ��دم��ات خ��اص��ة للجامعة
م ��ن س �ك��ن وث� �ي ��اب وأك� �س� �س ��وار وأماكن

تترك األميركية في الواجهة البحرية فراغا في املشهد (مروان طحطح)
تصوير وطباعة ومطاعم .بل إن «جو»
على
ال�ج��ام�ع��ة ق��د ف��رض ط� ّ�اب�ع��ًا خ��اص��ًا ّ
فعلى موظفي املحال التكلم
هذه األماكن.
ّ
ب��اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ،وات � �ب ��اع «الي� ��ف ستايل»
طالب ّ الجامعة .فأين تجدين في بيروت
م� �ح ��ال ت �ب �ي��ع ث �ي��اب��ًا ه �ن��دي��ة أو مطعمًا
ن �ب��ات �ي��ًا؟ ف ��ي ش � ��ارع ب �ل � ّ
�س وج � ��ان دارك
ً
مثالّ ،
عمال محال الطباعة (التي يقضي
فيها ط�لاب العمارة والرسم الغرافيكي
وغ �ي��ره��م وق �ت��ًا أك �ث��ر م�م��ا ي�م�ض��ون��ه مع
أمهاتهم) لهم وج��وه ال تحفظها ذاكرة
ال�ط�لاب ،ف�ه��ؤالء ه��م أش�خ��اص مجبرون
على التعامل معهم إلى أن «الله يفرجها
ون �ت �خ� ّ�رج»« .وج ��وده ��م» أو «تفاعلهم»
الحقيقي يحصل داخل أسوار الجامعة.
«من البيت الى الجامعة ،ومن الجامعة
إل ��ى ال �ب �ي��ت» ه��ي ط��ري �ق��ة ت�ع��اط�ي�ه��م مع

املدينة والناس من حولهم ،وهذا االمتياز
تؤمنه لهم أسوار الجامعة وحراسها من
وقسط الجامعة من جهة ثانية.
جهةّ ّ ،
وال ت �ظ��ن��ن أن األس ��ات ��ذة واإلدارة غير
ّ
معنيني بحالة الطالب وانفصالهم عن

االستثناءات،
مدينتهم .فبعيدًا عن بعض
ّ
ي �ب��دو امل�ظ�ه��ر ال �ع��ام ل�ل��إدارة واملعلمني،
م�ش� ّ�ج�ع��ًا ل�ث�ق��اف��ة االن �س�ل�اخ ع��ن الداخل
ّ
والتشبه بالغرب وعدم االهتمام بالوضع
العام في لبنان .ففكرة السفر والهجرة
ً
م �ث�ل�ا وع � ��دم ت ��واف ��ر ف� ��رص ع �م��ل تعالج
دون نقد أو فهم ،كواقع مقبول وطبيعي
ومن األجدى االستفادة منه .هكذا ،يؤثر
وج � ً�ود ال�ج��ام�ع��ة ع�ل��ى م�ح�ي�ط��ه ،يفرض
من الخدمات والتصرفات،
شكال خاصًا ّ
من دون أن يتأثر أو يتفاعل معه .يقف
شابان وفتاة مقابل ب��اب الجامعة أمام

محل املناقيش .ال�س�ي��ارات تتوقف دون
ان �ق �ط��اع ،تطلب ال�ف�ت��اة بلكنة إنكليزية
«منقوشة كشك» .يتعجب الشاب« :شو
ي �ع �ن��ي ك � �ش� ��ك؟» .ي� �ح ��اول ال� �ش ��اب اآلخر
وال� �ف� �ت ��اة ال �ت �ف �س �ي��ر ب�ل�غ�ت�ه�م��ا العربية
ّ
«املكسرة» .فتختم الفتاة بصعوبة« :شو
ّ
بيعرفني .شي بيج ( )beigeمع لحمة» .لم
أستطع أن أخفي ضحكة .بالحقيقة ،لم
أرد أن أخفيها وأنا أنظر إليهم متسائلة
«من أين جئتم؟».
ه� ��ي ع �ل�اق ��ة أح � ��ادي � ��ة ال � �ج� ��ان� ��ب ،ضمن
تركيبة قوى غير عادلة :يفرض الطالب
ذوق � �ه� ��م ع� �ل ��ى امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وال يأخذون
بينهم جاء
شيئًا منها .فكم م��ن واح��د
ً
م��ن خ ��ارج ب �ي��روت وال�ت�ق��ط م �ث�لا لهجة
�روت ال�ت��ي م��ا زال��ت تسمع
أه��ل رأس ب�ي� ّ
ف ��ي أح ��ادي ��ث س ��ك ��ان ش� ��ارع ج ��ان دارك

تقرير

للمستقلين
انتخابات « :»AUBالكلمة
ّ

ّ
ّ
تستعد الجامعة األميركية في بيروت النتخاباتها
ّ
الطالبية األربعاء املقبل .السياسة حاضرة كما هموم
السابقتني ،عاد
الطالب .إلى جانب املواالة واملعارضة ّ
اليساريون والعلمانيون للمعركة بـ 55مرشحًا
محمد محسن
في ّ 19أي��ار املاضي ،ك��ان ط�لاب الجامعة
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ف ��ي ب �ي ��روت ي �ش �ب �ه��ون نقطة
مضيئة .نسوا يومها الفروقات السياسية
ّ
والطبقية في ما بينهم ،وتظاهروا ،كتلة
واح��دة ضد نظام األقساط الجديد الذي
أق� ّ�رت��ه إدارة ال �ج��ام �ع��ة .م�ش�ه��د ب ��دا الفتًا
ل�ل�ج�م�ي��ع ،أن �ع��ش األم� ��ل ب �ع ��ودة الحركة
ال �ط��ال �ب� ّ�ي��ة إل ��ى س��اب��ق ع �ه��ده��ا .ل �ك��ن هذا
ّ
األم��ل تبدد سريعًا .الفروقات السياسية

س � �ت � �ع ��ود ،ب � �ق � ��وة ،األرب � � �ع� � ��اء امل � �ق � �ب ��ل ،إذ
ّ
األميركية انتخاباتها
ستشهد الجامعة
ال�ط��ال�ب�ي��ة ل�ل�ع��ام ال ��دراس ��ي .2011/2010
ي�ت�ن��اف��س  264م��رش�ح��ًا ع�ل��ى ّ 109مقاعد
مل�ن��دوب��ي  6ك�ل� ّ�ي��ات ك�ب��رى ت �ت��وزع كاآلتي:
 15مقعدًا ّ
لكلية إدارة األعمال 17 ،مقعدًا
ل �ك �ل� ّ�ي��ة ال� ��زراع� ��ة وال �ع �ل ��وم ال �غ��ذائ �ي��ة33 ،
مقعدًا لكلية العلوم وال�ف�ن��ون 22 ،مقعدًا
ّ
لكلية الهندسة والعمارة 9 ،مقاعد لكلية
الصحة 9 ،مقاعد لكلية الطب ،و 4مقاعد
ّ
لكلية التمريض.

املعركة سياسية باعتراف الطالب (مروان طحطح)

ّ
تنعكس حدة االصطفاف السياسي داخل
ان �ت �خ��اب��ات «األم �ي��رك �ي��ة» .م��ا ب �ق��ي م��ن 8
و 14آذار يتنافسان كالعادة .لكن ذل��ك ال
يمنع من تمييز هذه االنتخابات عن تلك
التي جرت منذ أسابيع في «اليسوعية»
و«ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة األم �ي ��رك �ي ��ة» .ف �ه��ي ليست
ص��راع��ًا ب�ي�ن ط��رف�ين س�ي��اس�ي�ين فحسب،
أي امل� � ��واالة وامل �ع ��ارض ��ة ال �س��اب �ق �ت�ين ،بل
ّ
تدخل فيها أط��راف أخ��رى .يمكن رد هذا
مهمةّ :
التمايز إل��ى  3أم��ور ّ
األول يتمثل
ب�ع��ودة الكتل اليسارية والعلمانية إلى
االن �ت �خ ��اب ��ات ،ت��رش �ي �ح��ًا واق� �ت ��راع ��ًا ،بعد
مشاركات خجولة طبعت تحركاتها ،منذ
ّ
نواد
ع��ام ّ .2005أم��ا ال�ث��ان��ي ،فهو وج��ود ٍ
طالبية تتمايز ع��ن األح ��زاب السياسية
ك��ال �ن��ادي ال �ط��ال �ب��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي .ثالثًا،
ك�ث��رة ال�ط�لاب املستقلني ،وه��و م��ا ّ
يحرك
ال��رم��ال تحت أق��دام اللوائح املدعومة من
األحزاب.
تتنافس  3كتل كبيرة في هذه االنتخابات.
تسعى كتلة « 14آذار» إل��ى الحفاظ على
أغلبية أح��رزت�ه��ا ال�ع��ام امل��اض��ي ،قوامها
 53مقعدًا .لكن حساباتها على ما يبدو،
س �ت �ت��أث��ر ب��ان �س �ح��اب «م �ن �ظ� ّ�م��ة الشباب
التقدمي» من صفوف تحالف  14آذار .زد
على ذلكّ ،
تخوف  14آذار وتحديدًا «شباب
املستقبل» من أن يتكرر مشهد االنتخابات
األخيرة في «اللبنانية األميركية» ،حيث
حسم الصوت االشتراكي املعركة ملصلحة
على
ط�ل�اب ت�ح��ال��ف امل �ع��ارض��ة ال�س��اب�ق��ة ّ
ن �ح��و ك ��اس ��ح .ل �ك��ن ال� �ص ��ورة ف ��ي الضفة
املقابلة تبدو ضبابية .إذ يشير مسؤول
ّ
منظمة الشباب
الجامعات الخاصة ف��ي
ّ
ال �ت �ق��دم��ي ،ب��اس��ل ال� �ع ��ود ،إل ��ى أن «ورقة
التفاهم مع حركة أمل في  LAUتنسحب
عمليًا على انتخابات الجامعة األميركية.
تحالفنا م��ع أ ًم��ل ف��ي ال�ج��ام�ع��ات ب��دأ من
ّ
األميركية أصال» يقول .يتحدث عن حملة
مشتركة م��ع أم��ل عنوانها « »we willأي

يتنافس  264مرشحًا
على  109مقاعد
كليات
لمندوبي ّ 6

«س�ن�ف�ع��ل» .وع� ّ�م��ا إذا ك��ان ه��ذا التحالف
يسري على جميع أفرقاء املعارضة ،يبدو
ج��واب ال�ع��ود ضبابيًا« :االج�ت�م��اع��ات ما
زالت سارية حتى اآلن مع جميع األطراف
في الجامعة» .لكن الواضح هو عودة أمل
واالش�ت��راك��ي إل��ى صيغة تحالف م��ا قبل
ع ��ام  .2005وت �ن �ق��ل م �ص��ادر ط�لاب �ي��ة عن
«اجتماع سيعقد الليلة (أم��س) لتحديد
ال �ت �ح��ال �ف��ات ب�ي�ن ف��رق��اء امل �ع��ارض��ة ،على
قاعدة أن أي خالف أكاديمي ،إن حصل ،لن
ينسحب على سياسة أطراف املعارضة».
وي�ش�ي��ر م�س��اع��د م �س��ؤول مكتب الشباب
وال ��ري ��اض ��ة امل� ��رك� � ّ�زي ف ��ي «ح ��رك ��ة أمل»
يوسف جابر إلى أن «تحالف الحركة مع
الحزب االشتراكي هو ملصلحة كل أطراف
املعارضة .ما يحكى عن خطط للتشطيب
كله كذب ،التجربة في اللبنانية األميركية
أثبتت متانة تحالف ق��وى املعارضة مع
االشتراكي»ّ .أما التعبئة التربوية
الحزب
ّ
في حزب الله فتتجه إلى تحالف واضح
م��ع ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح��ر وب��اق��ي أفرقاء
املعارضة.
ّ
 23مقعدًا نالها املستقلون العام املاضي،
م ��ن امل � ّ
�رج ��ح أن ي� � ��زداد ع ��دده ��ا .ترجيح
ّ
ّ
ّ
تدعمه عناصر ع��دة :أولها تجمع القوى

ال� �ي� �س ��اري ��ة م� ��ن ش �ي��وع �ي�ي�ن وعلمانيني
وحركة الشعب في كتلة واح��دة ،يضاف
إليها التحالف م��ع أن��دي��ة طالبية فاعلة

ك ��ال �ن ��ادي ال �ع �ل �م��ان��ي ،ال � �ن ��ادي الطالبي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،األردن � � ��ي ،وم �ج �م��وع��ة من
ال�ط�ل�ب��ة ال �س��وري�ي�ن .ث��ان �ي��ًا ،ال�ت�م�ل�م��ل من
االصطفاف السياسي في صفوف طالب
ال �ج��ام �ع��ة ،ال �ع��ام��ل ال � ��ذي ي �ش� ّ�ج��ع طالبًا
ك�ث�ي��ري��ن ع�ل��ى ت��وج�ي��ه أص��وات �ه��م يسارًا،
بعدما يئسوا من مناكفات األحزاب داخل
ال�ح�ك��وم��ة ال�ط��ال�ب�ي��ة ،إذ ت�ب�ق��ى املشاريع
ح � �ب � �رًا ع� �ل ��ى ورق .ف � �ـ«مل � �ج� ��رد أن طرفًا
سياسيًا ق��دم م�ش��روع��ًا ي�ع��ارض��ه الطرف
يقول
اآلخر ،تتوقف املشاريع الطالبية»ّ ،
ط�لاب ك�ث ّ�ي��رون .ه��ذه ال�ع��وام��ل ،ق��د تشكل
رافعة تؤهل  55مرشحًا علمانيًا للوصول
إل��ى مجالس الكليات ،ومزاحمة الطالب
امل�ت�ط��اب�ق��ة م�ي��ول�ه��م م��ع ال �ق��وى الحاكمة،
داخل الحكومة الطالبية التي ستنتخب
بعد صدور النتائج.
ّ
م� ��اذا ت�م�ل�ك��ون غ �ي��ر ال �س �ي��اس��ة لتقدموه
للطالب؟ سؤال يطرح نفسه على ممثلي
األح � � � ��زاب وال � �ت � �ي� ��ارات امل �ت �ن ��اف �س ��ةّ .
يقر
ال�ج�م�ي��ع ّ ب��أن للمعركة ط��اب�ع��ًا سياسيًا،
لكن الشق الطالبي يهيمن على حمالتهم.
هكذا ،يرفض مسؤول «شباب املستقبل»
ّ
املوجهة للحكومة
طارق الحجار التهمة
الطالبية بالتواطؤ م��ع اإلدارة ف��ي العام
املاضي ،لجهة تمرير مشروعها بالنسبة
إل��ى األق�س��اط «لقد ّ
يسرنا أم��ور الطالب،
وازدادت امل� �ن ��ح ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة .سنبحث
م��وض��وع األق� �س ��اط ف��ي أول ج�ل�س��ة بعد
النتائج» يقولّ .
يهمنا أيضًا تأمني مواقف
س �ي��ارات ل �ط�لاب ال �ج��ام �ع��ة» .م��ن جانبه،
ي��ؤك��د رئ �ي��س ال� �ن ��ادي ال�ع�ل�م��ان��ي ماريو
ب��وزي��د مجموعة م�ط��ال��ب ،أه� ّ�م�ه��ا «إلغاء
زي ��ادة األق �س��اط ،تفعيل ال�ع�م��ل الطالبي
داخل حكومة الطالب» يقولّ .أما الطالب
ع �ل��ي ن ��ور ال ��دي ��ن م ��ن ال� �ن ��ادي العلماني
فيشدد على «أننا هذا العام كتلة مرشحة
للربح والنضال الطالبي ،ال لخرق لوائح
اآلخرين فحسب».

