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متفرقات
فضاء بال ناس
ع� �ل ��ى ك ��ورن� �ي ��ش امل� � �ن � ��ارة ،ي �م �ث��ل حرم
ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك� ّ�ي��ة ف��راغ��ًا ف��ي واجهة
منطقة ّ
تعج بالناس والذكريات والحركة.
وكأنه يقص مساحة من خريطة بيروت
يفصلها عن محيطها
ويبقيها بيضاء،
ً
ون��اس��ه .ل �ن �ق��ارن ق�ل�ي�لا م��ا ي �ح��دث على
ال �ك��ورن �ي��ش ،م�ق��اب��ل ال�ج��ام�ع��ة م��ن جهة
البحر ،مع ما يحدث مقابل مبان ً أخرى
في املنطقة ذاتها .لو مشينا قليال غربًا،
أي صوب منطقة عني املريسة ،لرأينا أن
ح��رك��ة ال �ن��اس وزح �م��ة ال �س �ي��ارات هناك
كبيرة ،وذل��ك نتيجة وج��ود «آنكل ديك»
وب��اق��ي امل �ق��اه��ي ال �ت��ي أص�ب�ح��ت محجة

ّ
واملكحول املسنني؟
ً
أم��ا املنطقة امل�ح��اذي��ة للجامعة شماال،
وهي كورنيش املنارة فوضعها مختلف.
ت� �س ��أل�ي�ن م �ع �ظ��م م � ��رت � ��ادي الكورنيش
ع��ن ه��ذه امل�ب��ان��ي وامل �س��اح��ات الخضراء
املجاورة للبحر (الجامعة) فال يعرفون
م ��ا ه� ��ي« .ش� ��ي م� ��درس� ��ة» أو «بنايات،
ع � ��ادي» أو «وال� �ل ��ه م ��ا ب� �ع ��رف ،وال ّ
مرة
انتبهت» .حتى سائق السرفيس ،يأخذك
إل ��ى «ع �م��ود ال �ج��ام �ع��ة» دون أن يعرف
أن��ه ي��وص�ل��ك إل��ى أح��د م��داخ��ل الجامعة
األميركيةّ .
لقد ّ
تنبه املفكر الناقد لالستعمار ّفرانز
ّ
ف ��ان ��ون إل ��ى دور م ��ن س��م��اه��م «مفكري
ال� � �ب � ��ورج � ��وازي � ��ة ال� �ك ��ول ��ون � �ي ��ال � �ي ��ة» في
الدؤوبة لتثبيت
الجامعات ومحاوالتهم
ّ
«قيم الغرب األساسية» .ويؤكد أن زوال

ّ
امل�ت�ن��زه�ين ع�ل��ى ال�ك��ورن�ي��ش .ل�ق��د خلقت
ه��ذه امل�س��اح��ة م��ن ال�ح��رك��ة والتفاعل ما
لم تقدمه واجهة الجامعة األميركية ملن
ه ��و|ه ��ي م ��ن خ� ��ارج ال �ج��ام �ع��ة .ب ��ل على
العكس ،لقد خلقت واجهة الجامعة على
البحر نوعًا من فضاء عاقر ال يحتمل
أي ت �ع��اط م��ع ال �ن��اس وال ي�س�م��ح بخلق
عالقة حيوية مع املدينة .لاّ
ف�لا يستطيع امل�ت�ن��زه��ون إ ال�ن�ظ��ر إلى
ال�ت�ل��ة ال �خ �ض��راء ال �ت��ي ت�ع�ل��وه��ا الساعة،
وال�ت�ح� ّ�س��ر .لقد ق� ّ�دم��ت امل��دي�ن��ة للجامعة
أك � �ث� ��ر ب �ك �ث �ي��ر م� � ّ�م� ��ا ق� � ّ�دم� ��ت الجامعة
للمدينة.

ّ
ّ
«بتحول املفكر األصلي
االستعمار مرتبط
إل��ى ناسه ،وت�ح� ّ�ول حامي (االستعمار)
ّ
بقوله
امل��زي��ف إل��ى ّغ �ب��ار» .ك�م��ا يصفهم ينّ
إن �ه��م ي�ت�ص��رف��ون دائ �م��ًا «كوصولي »،
يستعملون ال�ش�ع��ب ّ وت�ج��ارب��ه وثقافته
ملصلحتهم وال ي�ن�ف��ك��ون ي�ك�م�ل��ون عمل
واستغالله.
املستعمر
ّ
ال نقصد وض��ع ك��ل م��ا تفعله الجامعة
م��وض��ع ت �س ��اؤل أو ّ ات� �ه � ّ�ام ،ل �ك��ن وجود
ّ
مؤسسة كهذه يتطلب منا التفكير في
ّ
دوره��ا وتأثيرها .إن الجو العام يصور
الجامعة األميركية كمؤسسة تعليمية
فحسب .وهي نظرة «بريئة» إلى األمور
يجب إزالتها ملعالجة الحالة من منطلق
س�ي��اس��ي :م��ا ه��ي طبيعة ال�ت�ع��اط��ي بني
املدينة والجامعة في ضوء مقاربة تأخذ
باالعتبار ق��وى االستعمار وأه��ل البالد

«خطوات إعمار» في البارد واألهالي يشتكون
يأخذك سائقالسرفيس
إلى «عمود الجامعة»
دون أن يعرف أنه يوصلك
إلى أحد مداخل الجامعة
األميركية

ّ
ودور كل منهما؟
ّ
ف��ال �ج��ام �ع��ة ع��ام��ل م �س � ّ�رع ل �ت�ق��ب��ل أفكار
ّ
يسوقها االستعمار.
وأذواق ومفاهيم
ويبدو ه��ذا واضحًا في «السلطة» التي
تنزل
يملكها أس��ات��ذة الجامعة ،وال��ذي��ن
ً
آراؤه��م في النقاشات التلفزيونية مثال
بأنبياء
�ور
ّ
ك �ف �ت��وى ع �ل��ى ال �ش �ع��ب امل �ب �ه� ّ
التعلق
�ل
ال �ح��داث��ة وال �ح �ض��ارة .وف��ي ظ�
ّ
ال �ع��ام ب��امل�ظ��اه��ر و«ال�ب��ري�س�ت�ي��ج» ،تمثل
ّ
«متخرج|ة أو أستاذ|ة في الجامعة
جملة
ً
غطاء لكل أن��واع التحليالت
األميركية»
وتفرض رأيًا دون نقد.
وف��ي املناسبة ،ستظهر األرب �ع��اء املقبل
أش�ك��ال املنافسة على انتخابات تمثيل
ال�ط�ل�ب��ة .ستظهر اص�ط�ف��اف��ات سياسية
وينجح ط��رف أو يتعادل الطرفان .بعد
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،س �ت �ع��ود األم� � ��ور إل� ��ى ما
كانت عليه ،وتبقى الجامعة األميركية
على حالها من االنعزال ،ويبقى الطالب
واألس��ات��ذة غريبني حتى ع��ن موظفيها
وع� ّ�م��ال ال�ص�ي��ان��ة وال�ت�ن�ظ�ي��ف .أع�ت�ق��د أن
ال��وض��ع مناسب لتغيير ال��واق��ع وقواه،
إع� ��ادة ت�ع��ري��ف دور ال �ط�ل�اب وعالقتهم
بجامعتهم ومحيطهم.
* مهندسة تنظيم مدني

أصدر وزير الثقافة سليم وردة ،في مطلع األسبوع الجاري ،قرارًا أعطى
بموجبه وكالة األون��روا «املوافقة على بدء أعمال طمر التربة وضغطها
البارد
في األج��زاء العلوية من الرزمة الثانية» من املخيم القديم في نهر
ً
(عبد الكافي الصمد) ،بعدما كان قد أعطى في وقت سابق إذنًا مماثال
لألجزاء القريبة من شاطئ البحر ،ما سمح ببدء األشغال فيها .هكذا،
تكون املديرية العامة لآلثار قد أعطت األون��روا موافقتها الكاملة على
العمل في كل الرزمة الثانية ،ما دفع األخيرة ،وفق بيان لها ،إلى «توقع
انطالق أعمال الضغط والطمر بعد انتهاء عطلة العيد»ّ .
وعد املتابعون
قرار الوزير بمثابة الضوء األخضر لرفع وتيرة العمل في املرحلة املقبلة،
ّ
في ظل معاناة أهالي املخيم املستمرة .لكن األونروا أكدت «وجود تقدم
ف��ي ال�ع�م��ل ع�ل��ى األرض» ،وب�ق�ي��ت تنظر إل��ى ال��رزم��ة األول ��ى باعتبارها
«أول��وي��ة» بالنسبة إليها ،نظرًا إل��ى رمزيتها لجهة ب��دء ع��ودة ّ
مهجري
املخيم إليه بعد نزوحهم منه قبل أكثر من  3سنوات ونصف سنة .وفي
مجال إنجاز البنى التحتية لهذه الرزمة ،أشارت األونروا في بيانها إلى
أن العمل «بدأ األسبوع املاضي ،وأن األعمال التحضيرية تشمل املسح
ال��ذي بدأ به املقاول في املنطقة ،وتنظيف «الريغارات» على طول طريق
ال�ت�ع��اون�ي��ة امل��ؤدي��ة إل ��ى امل �خ �ي��م» ،م�ع�ت�ب��رة أن
«هذه الخطوات ستكون األولى ،تمهيدًا لبناء
ش�ب�ك��ات ال �ص��رف ال�ص�ح��ي ف��ي امل �ن��ازل في
الرزمة األول��ى وربطها بالشبكة الرئيسية».
وم��ع أن ه��ذه األشغال كانت متقطعة بسبب
تنفيذ ال�ع�م��ال اع�ت�ص��ام��ات اح�ت�ج��اج��ًا على
ّ
ت��أخ��ر امل�ت�ع�ه��دي��ن ف��ي دف ��ع أج ��وره ��م يوميًا
أو أس�ب��وع�ي��ًا ،وال�ت��ي ك��ان آخ��ره��ا االعتصام
ال � � ��ذي ن� �ف ��ذه ال� �ع� �م ��ال أث � �ن� ��اء زي� � � ��ارة املمثل
الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة في لبنان مايكل وليامز للمخيم
ف��ي  ،2010/10/27فقد ّ
ردت األون� ��روا على ه��ذه ال�ش�ك��اوى بتأكيدها
أنها «تدفع للمقاولني على أس��اس ش�ه��ري» .وف��ي م��وازاة ذل��ك ،وضعت
األون��روا خطة عمل ملواجهة فصل الشتاء في مناطق متاخمة للمخيم
وف��ي بيوت اإلي��واء املؤقت (البرايمات) ،ف��أش��ارت امل�ص��ادر فيها إل��ى أن
الخطة سيبدأ تنفيذها في غضون أيام ،وتشمل معالجة مشكلة ّ
تسرب
امل�ي��اه ،وإص�ل�اح التشققات ،وإص�ل�اح سقوف امل�م��رات ،وصيانة شبكة
املجاري والصرف الصحي ،وحل مشكلة نقص املياه ،ووضع قضبان
للشبابيك ،وإصالح «األرضيات» الخشبية،
من الحديد (شباك منخل)
ً
وإنشاء نظام للصرف الصحي ب��دال من القنوات الصدئة لحل مشكلة
ّ
التسرب من الوحدات العليا وللتخلص من مشكلة الجرذان املتزايدة في
املزاريب ،وتركيب مظالت فوق الشبابيك ملنع ّ
تسرب مياه الشتاء عبر
ّ
لكن هذه اإلج��راءات التي تتخذها األونروا لم تمرّ
الشبابيك إلى البيوت.
من دون اعتراضات أهالي املخيم .فأمس ،أصدرت الجبهة الديموقراطية
لتحرير فلسطني في الشمال بيانًا ً دعت فيه «إلى استئناف التحركات
وتصعيدها النتزاع املطالب» ،مشيرة فيه إلى أن املخيم «دخل عامه الرابع
واستقبل عيدًا جديدًا محبطًا بآالم التدمير ومرارة النزوح وأنني السكن
في البركسات ،والبطء غير املبرر في إعادة اإلعمار».

حواجز محبة في زحلة للمطالبة بالكهرباء
انطلقت مسيرة من أم��ام سرايا زحلة ،أم��س ،ملناسبة عيد االستقالل
ّ
(نقوال أبو رجيلي) ّ
اليسوعية
ضمت أكثر من  2000طالب في الجامعة
في البقاع .وج��ال الطالب في الشوارع الرئيسة ملدينة زحلة ،معتمرين
قبعات وقمصانًا ّ
موحدة ،حملت شعار «لتكن شوارعنا مضيئة» .وأقام
ّ
ال�ط�لاب ح��واج��ر محبة على بوليفار امل��دي�ن��ة ،م��رددي��ن ه�ت��اف��ات تطالب
ال�ح�ك��وم��ة بمعالجة أوض ��اع ال�ك�ه��رب��اء .وك ��ان الف�ت��ًا م�ش��ارك��ة ن�ح��و 25
ّ
شخصًا يرتدون ب��زات تحمل شعارات شركة كهرباء زحلة وأعالمها،
رغم أن األخيرة كانت قد تقدمت بمشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة
على خصخصة إن�ت��اج الكهرباء ف��ي مدينة زح�ل��ة وج��واره��ا ،بواسطة
محطات توليد للطاقة ،تعهدت الشركة املذكورة بتوفيرها (الطاقة) على
مدار اليوم.

عرض مجوقل في املدرسة املركزية
أقام الفوج املجوقل وسالح الجو في الجيش اللبناني وفرقة موسيقى
الجيش ،أمس ،عرضًا عسكريًا في إدارة املدرسة املركزية ـــــ جونية ،داخل
مالعب املدرسة .وحضر العرض تربويون وعسكريونُ ،
وع��رض فيلم
عن الفوج املجوقل بتعريف من العميد الركن جورج نادر الذي أشار إلى
أن ه��ذا العرض الرقم  51مخصص للجامعات وامل ��دارس .وش��رح نادر
لطالب امل��درس��ة أب��رز املهمات التي ق��ام بها الجيش ،وت�ط��رق إل��ى «أبرز
املواجهات التي خاضها الجيش والفوج املجوقل تحديدًا».

بوينس آيرس تحتفل بعيد االستقالل اللبناني

ً
سافر وزير السياحة فادي عبود ،أمس ،إلى األرجنتني ،تلبية لدعوة نظيره
األرجنتيني ،حيث سيجري محادثات معه تتمحور حول كيفية التبادل
السياحي بني البلدين وتشجيع االنتشار اللبناني على املجيء إلى لبنان
لزيارة األهل والسياحة فيه .وسيشارك عبود في املهرجان الذي يقام
هناك بعنوان «بوينس آي��رس تحتفل بعيد االستقالل اللبناني» ،حيث
سيلقي كلمة في املناسبة.
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