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مدارس

«ال �ح��رص ع�ل��ى ت��أم�ين راح ��ة ال �ط�لاب».
ي� �غ � ّ�رد ع��ام��ر ري �ش��ان��ي خ � ��ارج ال �س��رب
وي� �ت ��رش ��ح م� �ن� �ف ��ردًا مل �ق �ع��د ال �ح �ك��وم��ة
ال�ط�لاب�ي��ة ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم وال �ف �ن��ون.
ال � �ش� ��اب ب � ��دا واث � �ق� ��ا م� ��ن ق� ��درت� ��ه ع�ل��ى
ال � �ف ��وز ،وق� ��د ات �خ ��ذ زاوي� � ��ة خ ��اص ��ة ب��ه
رف��ع فيها ش�ع��ار «م�ط�ل��وب  ..م��ن أجل
تغيير أف �ض��ل» .ه��و ي��راه��ن ك�م��ا يقول
على الطالب الذين يريدون التصويت
للكفاءة وليس للطائفة أو الحزب.
الطالب وال�ق��وى الحزبية واملستقلون
ي� �ت� �ن ��اف� �س ��ون ع� �ل ��ى  109م� �ق ��اع ��د ف��ي
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ج��ام �ع��ي و 18م �ق �ع �دًا ف��ي
الحكومة الطالبية اضافة الى ميزانية
ت� �ق ��در ب �م �ئ �ت�ين وخ �م �س�ي�ن أل� ��ف دوالر
س �ن��وي��ا ت �ن �ف��ق ع �ل��ى ت �م��وي��ل األن ��دي ��ة
وبعض النشاطات الجامعية .لكن ما
ي�م� ّ�ي��ز ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة أن ال�ع��دي��د

توفر رق��م هاتف القاضية «أم�ين السر»
ف ��ي م �ج �ل��س ال �ق �ض��اء األع � �ل ��ى .ال �ه��ات��ف
مغلق .ال م��ان��ع م��ن إع ��ادة م��ع امل�ح��اول��ة.
الهاتف مقفل دائمًا .اإلعالم هنا ال يريد
خرق سرية التحقيق ،وال معرفة األسرار،
بل أخذ توضيح عن العموميات العلنية
للقضية .ك��ان ال ب��د أخ�ي�رًا م��ن االت�ص��ال
ب ��وزي ��ر ال� �ع ��دل .ق ��ال ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن ��ه ال
يعلم شيئًا ع��ن القضية .ه��ذا املسلسل
اململ يتكرر باستمرار ،ومع ذلك يخرج
ق �ض��اة م�ج�ل��س ال�ق�ض��اء األع �ل��ى ،دائ �م��ًا،
للتذمر من األخبار الواردة في الصحف
«دون الرجوع إليهم» .هؤالء ،في الواقع،
يودون لو يكون اإلعالم «أخرس» تمامًا.
ربما ال يريدونه أن يتطرق إلى أخبارهم
إط�لاق��ًا ،وذل ��ك «لقناعة تقليدية قديمة
بينهم ،تجعلهم يظنون أنفسهم فوق
النقد ،كأنهم يجلسون في ب��رج عاجي.
يصرون على التمظهر بهيبة افتراضية،
يعتقدون أنها كافية ليخشاهم اإلعالم،
واض�ع�ين أنفسهم بذلك ف��وق الجميع».
هكذا ُيصف أحد القضاة ،وهو من جيل
ال�ش�ب��اب ،عقلية ال�ق�ض��اة ال�ك�ب��ار «ال��ذي��ن
ورث� � ��وا ت �ق��ال �ي��د وأدب � �ي� ��ات ع �ف��ى عليها
الزمن».

وعد بالحل
ي�ق��ول وزي��ر ال�ع��دل إن إن�ش��اء أم��ان��ة سر

ّ
م��ن ال �ط�لاب امل��رش �ح�ين ،ي ��رون أن دع��م
األح� ��زاب ه��ي ال�ط��ري�ق��ة ال��وح �ي��دة التي
ت��وص �ل �ه��م إل ��ى ال �ب��رمل��ان أو ال�ح�ك��وم��ة
ال�ط�لاب�ي��ة وخ �ص��وص��ًا أن �ه��ا ت �م��ول كل
ال�ح�م�ل��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،أي أن ال �ن��وادي
الطالبية وخلفياتها الحزبية وسيلة
ب� �ي ��د ال� �ب� �ع ��ض ل� �ل� �ف ��وز ،وي� �ج ��د ه� ��ؤالء
صعوبة ف��ي ال�ت��رش��ح منفردين أو مع
ال�ن��ادي العلماني لغياب الدعم امل��ادي
لهم.
امل �ط��ال��ب ش�ب��ه امل ��وح ��دة ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
ال �ج �م �ي��ع ت �م �ث �ل��ت ف ��ي ت �ح �س�ين ب�ع��ض
املباني لوجيستيًا وإض��اف��ة ماكينات
بيع ال�ط�ع��ام ،تحسني شبكة االنترنت
ف � ��ي ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة ،م� �ط ��ال� �ب ��ة ال �ج ��ام �ع ��ة
ب��اس �ت �ح��داث ب �ع��ض االخ �ت �ص��اص��ات،
ت�ط��وي��ر ال�ت��وج�ي��ه ال�ط�لاب��ي وتوسيعه
وت��أم�ي�ن ف ��رص ت��دري��ب أك �ث��ر ل�ل�ط�لاب،
إضافة إلى تطوير العديد من البرامج
وت �ح �س �ي �ن �ه��ا م� �ث ��ل ب� ��رن� ��ام� ��ج ت� �ب ��ادل
ال �ط�ل�اب م ��ع ال �ج��ام �ع��ات ف ��ي ال �خ ��ارج،
أو ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال �ط�ل�اب ،اس�ت �ح��داث
موقف للسيارات وغيرها من املطالب.
تقاطعت املطالب بني الحمالت الثالث
األس��اس �ي��ة ،م��ع ت�م��اي��ز يسجل للنادي
العلماني يتمثل باملطالبة بأن تصبح
نتيجة ال�ت�ق��ري��ر ال�س�ن��وي ال ��ذي يمأله
ك ��ل ط ��ال ��ب ك�ت�ق�ي�ي��م ل ��وض ��ع ال �ج��ام �ع��ة
واألساتذة علنية وبمتناول الجميع.
عند الثانية من بعد ظهر أمس ،توقفت
ال �ح �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ،وش� �ه ��د ح��رم
ال �ج��ام �ع��ة «م �ع��رك��ة» س�ل�م�ي��ة ف��رش�ق��ت
ك��ل ح�م�ل��ة ال�ح�م�لات األخ� ��رى ب��ال�ك��رات
ال �ح �م��راء وال ��زرق ��اء ال �ت��ي ك��ان��ت ت ��وزع،
وه � ��و ت �ق �ل �ي��د ق � ��ام ب� ��ه ال � �ط�ل��اب ال� �ع ��ام
املاضي أيضًا في حني تمت املحافظة
على ال�ه��دوء دون أي احتكاك أو توتر
ي��ذك��ر .وككل ع��ام يسعى ك��ل ط��رف إلى
اب �ت �ك��ار ط��ري �ق��ة م��ادي��ة ج��دي��دة ل�ج��ذب
الطالب ودفعهم إلى انتخابهم .وتركز
كل من الحمالت على اختيار املرشحني
األك �ث��ر شعبية ف��ي ص�ف��وف�ه��م .وتشير
ّ
التوقعات إلى أن اآلذاريني سيتمكنون
م ��ن ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م �ق��اع��د ال �س �ن��وات
األول��ى ،فيما يحظى النادي العلماني
بمقاعد سنوات التخرج ،لكن هذا كله
ي �ت��وق��ف ع �ل��ى م� ��دى م �ش��ارك��ة ال �ط�لاب
ف ��ي االن �ت �خ ��اب ��ات ون �س �ب��ة ال �ت �ص��وي��ت
ونتائجه.

وزارة األشغال ترمّم الفساد؟
فاتن الحاج
ث�م��ة م ��دارس رس�م�ي��ة ل��م ي�م��ض على
ب �ن��ائ �ه��ا وت �س �ل �ي �م �ه��ا ف �ت��رة ق �ص �ي��رة،
تحتاج اليوم إلى إعادة ترميم .كيف
ُبنيت هذه امل��دارس ومن هو املتعهد
امل� �س ��ؤول؟ ال ي�ج�ي��ب وزي� ��ر األش �غ��ال
ال�ع��ام��ة وال�ن�ق��ل غ��ازي العريضي عن
هذه األسئلة وال يسمي امل��دارس ،بل
ي�ك�ت�ف��ي ب��وض��ع ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ة أم��ام
ّ
الرأي العام ليقول إن وزارة األشغال
غير مسؤولة عن ه��ذا امللف ال خالل
امل � � ��دة ال� �ت ��ي ت ��ول ��ى ف �ي �ه��ا ش�خ�ص�ي��ًا
ال��وزارة وال حتى قبل ذل��ك ،وال��وزارة
ك��ان��ت وال ت � ��زال ت �ت �ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ة
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل� ��ال ال� �ع ��ام .وب ��رأي ��ه،
ك� ��ل م� ��ا ي� �ث ��ار م� ��ن ك �ل��ام خ� � ��ارج ه ��ذه
امل �س��ؤول �ي��ة ي �ص��ب ف��ي خ��ان��ة ال�ل�ع�ب��ة
السياسية الضيقة وال يستند إل��ى
امل ��ؤس � �س ��ات وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ال��دق �ي �ق��ة
والكافية.
الجهة التي نفذت
عن
السؤال
ول��دى
ّ
امل � ��دارس ،ي�ش�ي��ر إل��ى أن �ه��ا ك��ان��ت في
ع� �ه ��دة م �ج �ل��س اإلن � �م � ��اء واإلع � �م � ��ار.
يرفض وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب هو اآلخر اإلفصاح عن
أسماء املدارس ،مكتفيًا بالقول« :هي
في الواقع مدرسة واح��دة وقد نعلن
عن تفاصيل امللف في األي��ام القليلة
ّ
املقبلة» .وعلمت «األخبار» أن وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ب� � ��دأت ت �س �ت �خ��دم امل ��درس ��ة
لكنها ال تزال على مسؤولية املتعهد
ولم تتسلمها بصورة نهائية.
ي � �ن� ��درج اس � ��م ه � ��ذه امل � ��درس � ��ة ض�م��ن
الئحة تضم  43م��درس��ة ق��رر مجلس
الوزراء تخصيص اعتماد لها بقيمة
خمسة ماليني دوالر ،أي ما يساوي
نحو سبعة م�ل�ي��ارات ون�ص��ف مليار
ل� �ي ��رة ،ل �ل �م �ب��اش��رة ب �ت��رم �ي��م امل � ��دارس
ّ
املعرضة لالنهيار منذ ما يزيد على
ال �س �ن��ة ،ن�ت�ي�ج��ة ض �ع��ف ف ��ي ب�ن�ي�ت�ه��ا
أو ح��اج�ت�ه��ا امل�ل�ح��ة إل��ى ال�ت��دع�ي��م أو
الترميم الضروري.
وق� � ��د أع � �ل� ��ن ال � � ��وزي � � ��ران ف � ��ي م��ؤت �م��ر
صحافي مشترك تبلغهما بتحويل
دف � �ع � �ت �ي�ن م � ��ن امل � �ب� ��ال� ��غ إل � � ��ى وزارة

هنك قناعة تقليدية بني القضاة تجعلهم يظنون أنفسهم فوق النقد (أرشيف)
ل� ��دى م �ج �ل��س ال �ق �ض��اء األع � �ل ��ى ،ي �ك��ون
املكتب اإلع�لام��ي ضمنها ،يحتاج إلى
ق � ��رار م ��ن ال �ح �ك��وم��ة .األوراق ال�ل�ازم ��ة
ك �ل �ه��ا اآلن ل� ��دى ال �ح �ك��وم��ة ،واألخ� �ي ��رة
ف��ي مرحلة تصريف أع �م��ال ،وبالتالي

«ب� ��دأ ال�ع�م��ل ح��ال �ي��ًا ع�ل��ى ن�ح��و مصغر
باملكتب اإلعالمي ،لنشهد الحقًا والدة
دائ ��رة أم��ان��ة س��ر ش��ام�ل��ة ،علمًا أن ه��ذا
ك��ان يجب أن يحصل قبل اآلن بكثير».
الدائرة العتيدة ستكون برئاسة عضوة

األشغال لترميم وتدعيم  13مدرسة
في هذه املرحلة ،األولى بقيمة مليار
وثمانني مليون ليرة تكفي لتغطية
امل � � ��دارس ال��رس �م �ي��ة اآلت � �ي ��ة :ب �ت �ل��ون،
كفرفاقود ،عرمون وح��وض الوالية،
وال��دف�ع��ة الثانية تبلغ ملياري ليرة
وتشمل امل��دارس اآلتية :مدرسة عبد
الكريم الخليل ،متوسطة الياس أبو
شبكة ،املدرسة التهذيبية للصبيان،
م � ��درس � ��ة ال� �ش� �ه� �ي ��د م �ح �م ��د زع � � ��رور،
م��درس��ة ح�س��ن غ �ن��دور ،م��درس��ة أب��ي
ف� ��راس ال �ح �م��دان��ي ،م ��درس ��ة ال��رم �ي��ل
ومدرسة فرن الشباك الرسمية .يذكر

تم تحويل  3مليارات
و 80مليونًا لترميم
المدارس الرسمية
ّ
أن الئ�ح��ة امل ��دارس متنوعة ب�ين ملك
للدولة ومستأجرة.
ال�ع��ري�ض��ي ي �ش��رح امل �ع��ان��اة ال�ط��وي�ل��ة
للحصول على املبالغ لرفع أي خطر
يهدد السالمة العامة ،بسبب الوضع
ال� �ح ��ال ��ي ل �ل �ح �ك��وم��ة وط ��ري� �ق ��ة إدارة
األمور «وكنا نتمنى أن نبدأ بعملية
ال�ت��رم�ي��م خ�ل�ال ال�ص�ي��ف وق �ب��ل ال�ب��دء
ّ
بالعام الدراسي» .ويلفت هنا إلى أن
«الحاالت التي نتحدث عنها تتعلق
ب �م��دارس أخ�ل�ي��ت ألن�ه��ا ب��ات��ت تشكل
خ� �ط� �رًا ع �ل ��ى ال� �س�ل�ام ��ة ال� �ع ��ام ��ة وق��د
أص �ب��ح ت�ل�ام ��ذة ع ��دد م�ن�ه��ا م��وزع�ين
ع�ل��ى ش�ق��ق س�ك�ن�ي��ة ،ك�م��ا ه��و ال�ح��ال
في كفرمتى على سبيل املثال».
ّ
ويستدرك بالقول إن «ما نتحدث عنه
ينحصر في الترميم فقط وليس كل
م��ا ت�ح�ت��اج إل�ي��ه امل ��دارس املعنية من
ترميم ك��ام��ل وتجميل ،وإن كنا نقر
ّ
ب��أن ع��ددًا كبيرًا م��ن امل ��دارس يتطلب
إض ��اف ��ات وت�ح�س�ي�ن��ات وت �ج �ه �ي��زات،

مجلس القضاء األعلى ،القاضية ميرنا
بيضا ،وعضوية جان طنوس ورودني
ض � ��و .أح � ��د ال� �ق� �ض ��اة ت �م �ن��ى أن ي �ك��ون
أعضاء هذه الدائرة «من بني املتنورين
إع�لام �ي��ًا ،أي ل�ي�س��وا م�م��ن ل��دي�ه��م رغبة
ضمنية بقمع األص��وات .كما أتمنى أن
ً
يكونوا هم أصال ممن يقرأون الصحف
ويتابعون وسائل اإلعالم عادة ،حتى ال
ُيشكل لهم االنتقاد املوضوعي صدمات
ن�ف�س�ي��ة» .ال ي ��زال ال �ق��اض��ي ي��ذك��ر كيف
أن أح��د زم�ل�ائ��ه ،ق�ب��ل س �ن��وات ،ت�ع� ّ�رض
إله��ان��ات وش�ت��ائ��م م��ن ق�ب��ل سياسيني،
وم ��ع ذل ��ك «ل�ل�أس��ف ل��م ي �خ��رج أي ممن
يتربعون على رأس السلطة القضائية
ليدافع عنه ،ولم يكتفوا بذلك بل منعوه
ه��و أي�ض��ًا م��ن ال��دف��اع ع��ن نفسه ،وبقي
األمر ّ
غصة في قلبه».
ُي��ذك��ر أن ف �ك��رة إن �ش��اء م�ك�ت��ب إع�لام��ي
مل � �ج � �ل� ��س ال� � �ق� � �ض � ��اء األع� � � �ل � � ��ى ل �ي �س��ت
جديدة ،إذ كانت القاضية م��اري دنيز
امل�ع��وش��ي ق��د ط��رح��ت األم ��ر ،ق�ب��ل نحو
 13عامًا ،لكن بقي الطرح مجرد طرح
ول��م يتلقفه امل�ع�ن�ي��ون .ال �ي��وم ي�ب��دو أن
األم� ��ر ف ��ي ط��ري �ق��ه إل ��ى ال �ح ��ل ،لينضم
القضاء (السلطة الثالثة) إل��ى الكثير
م��ن امل��ؤس �س��ات ال �ت��ي ل��دي�ه��ا م��وظ�ف��ون
ي�ج�ي�ب��ون ع�ن�ه��ا وي �ت �ح��دث��ون باسمها
إعالميًا.

وهذا حق الناس على الدولة ،لكن ما
كلفنا به بموجب قرار مجلس الوزراء
وم��ا رص��د م��ن مبالغ مخصص فقط
ملعالجة ما هو داهم ويهدد السالمة
العامة» .وبعد موافقة استثنائية من
رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء
على تحويل املبالغ ،يؤكد العريضي
أن «هناك قسمًا أساسيًا من امللفات
ت� ��م إرس� ��ال� ��ه إل � ��ى دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بعدما تم تحويل األم��وال إل��ى وزارة
األش � �غ ��ال ب �م��واف �ق��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة م��ن
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،
ّ
وإن مديرية املباني في الوزارة تولت
األم ��ر وس ��وف ت �ش��رف ب�ك��ل دق ��ة ،وم��ا
ع �ل��ى االس� �ت� �ش ��اري وامل �ت �ع �ه��د س��وى
االل� �ت ��زام ب��دف �ت��ر ال� �ش ��روط» .ي�ض�ي��ف:
«س �ن �ب ��دأ ب��ال �ع �م��ل ف � ��ورًا وس �ن �ح��اول
االس � �ت � �ف ��ادة م ��ن ال ��وق ��ت إل � ��ى ح ��دود
قصوى وبشكل ال يستغرق الترميم
أك �ث��ر م��ن  6أش �ه��ر ،ب�ح�س��ب واق ��ع كل
مدرسة .أما املدارس الثالثون الباقية
الثالثة من االعتماد».
فتنتظر الدفعة ّ
دي��اب يشير إلى أننا «قرعنا ناقوس
الخطر م��رات ع��دة وعقدنا مؤتمرات
ص�ح��اف�ي��ة وم �ق��اب�ل�ات إع�ل�ام �ي��ة ،وم��ا
توصلنا إليه هو فقط  5ماليني دوالر
من أصل  20مليون دوالر كنا طلبناها
لترميم  76مدرسة ،لكن استقر الرأي
على إع�ط��اء األول��وي��ة ل�ل�م��دارس التي
تعاني وضعًا خطيرًا».
ف��ي م�ج��ال آخ��ر ،وردًا على س��ؤال عن
وض ��ع امل� ��دارس ف��ي ط��راب�ل��س نتيجة
ّ
األحداث األمنية ،يشير إلى أن الوزارة
تعالج املسألة ضمن كل منطقة وكل
مدرسة ،وهو تدبير نجح في السنوات
ال�س��اب�ق��ة .وإذ ي��ؤك��د تحييد التربية
عن النزاعات والتجاذبات السياسية
واألم� �ن� �ي ��ة ،ي ��دع ��و إل � ��ى وض �ع �ه��ا ف��ي
أولوية القضايا الوطنية لجهة عدم
التقتير والتأجيل في تأمني مطالب
ه ��ذا ال �ق �ط��اع وخ �ص��وص��ًا م��ا يتعلق
ب �س�لام��ة امل �ب��ان��ي امل��درس �ي��ة وأخ �ط��ار
انهيارها .ويشدد على ضرورة صرف
االع� �ت� �م ��ادات ال �ب��اق �ي��ة وع � ��دم ال �ت��أخ��ر
ّ
ال س�ي�م��ا أن االس �ت �ح �ق��اق��ات امل�ح�ل�ي��ة
واإلقليمية باتت داهمة جدًا.
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هو ّ
الحد األقصى لتعرفة
ّ
االشتراك في املولدات الكهربائية
بقدرة  5أمبير ،وفق البيان
الصادر عن وزارة الطاقة
واملياه .هذا البيان يحتسب هذه
التعرفة على أساس أن كلفة كل
ساعة تقنني تبلغ  410ليرات
للمشتـركني بقدرة  5أمبير؛
و 820ليرة بقدرة  10أمبير .هذا
السعر مبني على أساس سعر
وسطي لصفيحة املازوت األحمر
بقيمة  26994ليرة ،ويشمل
أيضًا كافة مصاريف وفوائد
وأكالف املولدات باإلضافة إلى
هامش ربح جيد ألصحابها،
باإلضافة إلى ّ
املعدل الوسطي
لعدد ساعات قطع الكهرباء في
املناطق اللبنانية والبالغ 210
ساعات في شهر تشرين األول
خارج مدينة بيروت.

