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مجتمع

مجتمع
قضية في استغالل لفترة تصريف األعمال الحكوميةّ ،
هرب وزير الصحة غسان حاصباني الشهر الماضي قرارًا
بتعيين لجنة لإلشراف «مؤقتًا» على مستشفى شبعاالحكومي ،خالفًا للقانون الذي يقتضي موافقة ّالحكومة
على تعيين مجالس إدارة المستشفيات .ليست هذه كل القصة .إذ إن األعضاء الخمسة الذين تتشكل منهم
اللجنةّ ،
تعد عضويتهم مخالفة للقانون أيضًا ،بصرف النظر عن قانونية التعيين من عدمها!

تهريبة حاصباني في «شبعا الحكومي»

إدارة غير قانونية
وأعضاء يخالفون القانون
رلى ابراهيم
ف ــي  24ت ـشــريــن األول  ،2018أص ــدر
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة غ ـ ـسـ ــان ح ــاص ـب ــان ــي
قــرارًا بتكليف لجنة لــإشــراف مؤقتًا
على إدارة «مستشفى الشيخ خليفة
بــن زاي ــد آل نـهـيــان» فــي شبعا .حمل
الـقــرار الــرقــم ُ 1/2133
وعــن بموجبه
ك ــل م ـ ــن :ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد ع ـب ــد ال ـلــه
مــاضــي رئـيـســا ومــدي ـرًا للمستشفى،
راغ ــد نــديــم ال ـع ــدس وعـ ــادل إبــراهـيــم
الخماسي والياس مارون الكسرواني
أعضاء ،والدكتورة ندى محمد حمد
مفوضًا للحكومة لدى املستشفى.
ومـ ـعـ ـل ــوم أن م ـس ـت ـش ـفــى ش ـب ـع ــا هــو
مستشفى حكومي ،عقد وزير الصحة
الـســابــق وائ ــل أب ــو فــاعــور اتـفــاقــا مع
دولـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـم ـث ـل ــة ب ـس ـف ـيــرهــا
فـ ــي ل ـب ـن ــان إلدارت ـ ـ ـ ــه وت ـش ـغ ـي ـل ــه ،فــي
مخالفة للقوانني واألنـظـمــة الراعية
ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ولـ ـق ــرار
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الـ ـ ـ ــذي أكـ ـ ـ ـ ّـد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة «إن ـ ـشـ ــاء
مؤسسة عامة» إلدارة املستشفى .في
مـ ــوازاة ذل ــك ،وم ــن دون املـ ــرور أيضًا
بـ ــأي ج ـهــة لـبـنــانـيــة رس ـم ـي ــةُ ،وق ـعــت
اتفاقية ثانية بني السفير اإلمــاراتــي
وجمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية،
ت ـع ـهــدت اإلم ـ ـ ـ ــارات ب ـمــوج ـب ـهــا بــدفــع
م ـل ـيــون دوالر س ـنــويــا ل ــ«امل ـق ــاص ــد»
إلدارة املستشفى ملــدة عشر سنوات،
ما يعني أن املستشفى الحكومي بات
فــي عـهــدة سـفــارة أجنبية ومؤسسة
خـ ــاصـ ــة ،ف ـي ـمــا خ ـص ـصــت لـ ــه وزارة
الـ ـصـ ـح ــة س ـق ـف ــا م ــالـ ـي ــا ب ـق ـي ـم ــة 950
مـلـيــون ل ـيــرة ،علمًا بــأنــه لـيــس هناك

أي عقد بني الوزارة واملستشفى الذي
ً
لــم يستحصل مــن «الـصـحــة» ،أصــا،
على رخص لتشغيل أقسامه! (راجع
األخـ ـب ــار https://al-akhbar.com/
.)259429/Community
ب ــدل أن يصلح وزي ــر الـصـحــة غسان
حـ ــاص ـ ـبـ ــانـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــل ،اخ ـ ـتـ ــار

السير على خطى أســافــه فــي ضرب
مــؤسـســات الــدولــة وإضـعــافـهــا .إذ إن
تـعـيــن مـجــالــس إدارة املـسـتـشـفـيــات
الـحـكــومـيــة يقتضي مــوافـقــة مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،ال ق ـ ــرارًا م ــن ال ــوزي ــر نـفـســه.
ّ
ً
ـدال بـتـ ّ
ـذرع حاصباني
وإذا سلمنا جـ
بــأن اللجنة مؤقتة ريثما يتم تعيني

يحتاج تعيين مجلس إدارة الى قرار حكومي ال من الوزير وحده (مروان طحطح)

أحد األعضاء
المعينين في اللجنة
«المؤقتة» أحيل سابقًا
على ديوان المحاسبة

م ـج ـلــس إدارة ب ـم ــرس ــوم ي ـص ــدر عن
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ف ـ ــإن مـ ــا لـيــس
مفهومًا هــو أن يختار وزيــر الصحة
أعضاء اللجنة غير القانونية ،بشكل
مخالف للقانون أيضًا!
فـ ــال ـ ـعـ ــدس خ ـب ـي ــر مـ ـح ــاسـ ـب ــة م ـج ــاز
ل ــدى امل ـحــاكــم .ووف ـق ــا ل ـل ـمــادة  15من
قانون تنظيم مهنة خبراء املحاسبة
امل ـج ــازي ــن ف ــي ل ـب ـن ــان« ،ي ـح ـظــر عـلــى
الخبير أن يجمع بني مهنته كخبير
محاسبة مجاز وبني الوظائف العامة
على إطالقها ،بما في ذلك املؤسسات
مكتب
ال ـعــامــة وال ـب ـل ــدي ــات» .ك ـمــا أن ُ ّ
وصنف
العدس معتمد في وزارة املال
كخبير مؤهل للقيام بمهمات التدقيق
الداخلي للمؤسسات واملرافق العامة،
م ــا ي ـث ـيــر ش ـب ـهــة تـ ـض ــارب امل ـصــالــح
واستغالل السلطة.
أم ــا ال ـخ ـمــاســي ف ـقــد ك ــان ع ـض ـوًا في
م ـج ـلــس إدارة مـسـتـشـفــى حــاصـبـيــا
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ال ـ ـ ـ ــذي وج ـ ـ ــد ال ـت ـف ـت ـيــش
املــركــزي (ال ـقــرار الــرقــم  )2011/78في
ً
ّ
سجالته أعماال «مخالفة للقوانني»،
وت ــاعـ ـب ــا ب ــالـ ـف ــواتـ ـي ــر واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــب فـ ـ ــي ع ـ ـجـ ــز امل ـس ـت ـش ـف ــى
وانـهـيــاره املــالــي .وقــد تـقــرر ،إثــر ذلــك،
إحــالــة مــديــر املستشفى أم ــام الهيئة
العليا للتأديب وإحالة رئيس مجلس
اإلدارة وأح ــد األع ـضــاء (الـخـمــاســي)
أمام ديوان املحاسبة .وأوصى تقرير
الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي بـتـعـيــن مجلس
إدارة جــديــد ،عـلــى أال ُ يـضــم الرئيس
واألعضاء الحاليني ،وأبلغ هذا القرار
الى إدارة املستشفى والنيابة العامة
التمييزية والـهـيـئــة العليا للتأديب
وديـ ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة ووزارة الـصـحــة

ومجلس الخدمة املدنية.
ال ـ ـع ـ ـضـ ــو الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ال ـ ـ ـيـ ـ ــاس مـ ـ ـ ــارون
الـ ـكـ ـس ــروان ــي ي ـش ـغــل م ـن ـصــب عـضــو
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري ف ـ ــي ق ـ ـضـ ــاء م ــرج ـع ـي ــون،
ّ
وه ــو يـحــل مـكــان املـخـتــار فــي غيابه،
ّ
ويـنـطـبــق عليه ال ـقــانــون ال ــذي ينص
على أنه «ال يمكن الجمع بني وظيفة
م ـ ـخ ـ ـتـ ــار ووظـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة ع ـ ـضـ ــو م ـج ـلــس
بـلــدي أو عـضــو مجلس إدارة أو أي
وظيفة عامة .وإذا اتفق أن اجتمعت
ال ــوظ ـي ـف ـت ــان ألحـ ـ ــد ،ي ـم ـنــح املـنـتـخــب
مهلة سبعة أي ــام ليختار إحــداهـمــا.
وإذا انـقـضــت ه ــذه املـهـلــة ول ــم يفعل،
ُيعد متخليًا حكمًا عن الوظيفة األقدم
تاريخًا».
ن ــدى محمد حـمــد هــي أيـضــا موظفة
م ـت ـعــاقــدة م ــع وزارة ال ـص ـح ــة ،فيما
تـ ـ ـف ـ ــرض شـ ـ ـ ـ ــروط مـ ـنـ ـص ــب مـ ـف ــوض
الـحـكــومــة ل ــدى املـسـتـشـفــى أن يـكــون
ً
مــن ضمن مــاك املــوظـفــن .فـضــا عن
ً
أنـ ـه ــا أصـ ـ ــا ت ـش ـغــل م ـن ـصــب طـبـيـبــة
ق ـض ــاء خ ــاف ــا ل ـل ـقــانــون ال ـ ــذي يحتم
على الطبيب أن يـكــون رئيسًا لقسم
الصحة في القضاء.
خـ ـت ــام مـ ـس ــك م ـس ـت ـش ـفــى ش ـب ـع ــا مــع
رئ ـي ـس ــه وم ـ ــدي ـ ــره م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـل ــه
م ــاض ــي ال ـ ــذي ال ي ـت ـم ـتــع ب ـمــؤهــات
املنصب ،ومنها ثــاث سـنــوات خبرة
فــي إدارة املـسـتـشـفـيــات .وم ـع ـلــوم أن
م ــاض ــي يـنـتـمــي ال ــى ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
(رئ ـيــس الـلـجـنــة الـســابـقــة ك ــان تابعًا
أيـ ـض ــا ل ـل ـت ـي ــار نـ ـفـ ـس ــه) الـ ـ ـ ــذي يـصــر
ع ـل ــى اإلم ـ ـسـ ــاك ب ـم ـس ـت ـش ـفــى ش ـب ـعــا.
ّ
وهـ ــو ،ف ــور تـعـيـيـنــه ،رتـ ــب جــولــة في
املستشفى ملرشح املستقبل الخاسر
في االنتخابات النيابية رجل األعمال
ع ـم ــاد ال ـخ ـط ـيــب ،م ــن دون تــوضـيــح
صفة األخير للقيام بالجولة.
الثابت الوحيد أن األطراف السياسية
املـعـنـيــة تـعـطــي أول ــوي ــة للتحاصص
ّ
ع ـلــى ح ــل أزم ـ ــة امل ـس ـت ـش ـفــى امل ـعــطــل.
وي ـ ـبـ ــدو واض ـ ـحـ ــا أن وزي ـ ـ ــر ال ـص ـحــة
ال ـ ـق ـ ــوات ـ ــي ،وم ـ ـعـ ــه ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل
والحزب التقدمي االشتراكي (برعاية
الـسـفـيــر اإلم ــارات ــي رب ـمــا) ،لــم يعنهم
ال ـقــانــون بـقــدر مــا يعنيهم «تــرتـيــب»
األمور على عجل خالل فترة تصريف
األعمال ،ولو خالفًا للقانون ،من دون
اعتبار لصفة «املــؤقــت» ...في بلد كل
مؤقت فيه دائم.

حملة

ّ
المثلية «مش مرض» ...وال «عالج» لها!
ريم طراد
ل ـل ـح ـظــات ت ـس ـ ّـم ــرت ع ـي ـنــا ع ـمــر على
الشرفة عندما رأى ّالغضب في عيني
ٌّ
مثلي .عــدل عن
أخيه بعدما علم أنــه
رمي نفسه آنــذاك ،لكن الفكرة راودته
م ــرارًا كـثـيــرة فــي مــا بـعــد ،خصوصًا
ً
عـ ـن ــدم ــا «ش ـ ـ ّـجـ ـ ـع ـ ــه» وال ـ ـ ـ ـ ــده ق ـ ــائ ـ ــا:
«انـتـحــارك يريحني مــن ع ــارك» .كان
ف ــي ال ـ ـ  13ح ــن اكـتـشــف امل ـســؤولــون
فــي املــدرســة ميوله املثلية .املعالجة
النفسية فــي مــدرســة الــراهـبــات التي
كـ ـ ــان يـ ــرتـ ــادهـ ــا ،ب ـق ـي ــت تـ ـ ـ ـ ّ
ـزود أه ـلــه
ّ
ّ
بجرعات مــن «األم ــل» بــأنــه سيتغير
ّ
ألنه ال يزال صغيرًا على «االختيار».
في جلسات «العالج» حاولت إقناعه
بــال ـ ّت ـم ـي ـيــز ب ــن ال ـ ـصـ ــواب وال ـخ ـط ــأ،
وحذرته دائمًا من ّأن أحدًا لن ّ
يتقبله
ّ
ّ
مثليًا .وال ــده ،أيضًا ،كانت له
إن ظــل
طريقته في «العالج» :في سن الـ ،15
وب ـعــدمــا يـئــس م ــن ن ـجــاح م ـحــاوالت
ـال ـجــة ال ـ ّن ـف ـس ـيــة ،س ــأل ــه بـغـضــب:
امل ـعـ ِ
«بـعــدك مـخــنــث؟ بـعــدك مــا تـغـ ّـيــرت؟».

وعــرض عليه أن يمارس الجنس مع
إمرأة مقابل املال!
ع ـمــر ال ـي ــوم ف ــي ال ـ ـ ــ ،28يـ ــدرس ال ـطـ ّـب
ّ
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ــتـ ـح ــدة .يـ ـح ــاول أن
ينسى كــابــوس مراهقته ،ومساعدة
من يـمـ ّـرون من أفــراد «مجتمع امليم»
بتجربة مماثلة من محاوالت تغيير
امل ـ ـيـ ــول ال ـج ـن ـس ـ ّـي ــة ( .)SOCEوه ــي
محاوالت شائعة في لبنان والعالم.
وف ــي حــن ان ــه ال تــوجــد أرق ــام دقيقة
ّ
ف ــي ل ـب ـنــان ،ي ـق ـ ّـدر أن نـحــو  700ألــف
ّ
شخص في الواليات املتحدة ،بني الـ
ّ
يتعرضون ملحاوالت
 18والـ  59عامًا،
تغيير ميولهم الجنسية أو ّ
هويتهم
الـجـنـ ّ
ـدريــة .لــن تـعــود هــذه املـحــاوالت
ّ
مـسـتـغــربــة مـتــى عـلـمـنــا أن  %79من
ّ
الـلـبـنــانـيــن ي ـع ـت ـقــدون بـ ــأن املثليني
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى عـ ـ ــاج هـ ــورمـ ــونـ ــي أو
ّ
ّ
املثلية
نفسي ،و %72يعتقدون بــأن
الـ ـجـ ـنـ ـس ـ ّـي ــة ن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن اض ـ ـطـ ــراب
نـ ـفـ ـس ــي ،بـ ـحـ ـس ــب دراسـ ـ ـ ـ ــة أج ــرتـ ـه ــا
املؤسسة العربية للحريات واملساواة
في .2015

ّ
ال ينسى وسـيــم عندما تحلق حوله
فيها آبــاء الرهبنة ّالتي كــان منتسبًا
إليها وأخ ــذوا «يـبــخــرونــه» محاولني
طـ ــرد ال ـش ـيــاطــن م ـنــه ب ـعــدمــا عـلـمــوا
ّ
ب ـم ـث ـل ـ ّـي ـت ــه« .ل ـ ـكـ ــن ش ـيــاط ـي ـنــي كــانــت
أقـ ـ ــوى» ،ي ـقــول س ــاخ ـرًا ،بـعــد س ـنــوات
كثيرة من الحادثة.
ّ
بحسب الطبيب النفساني عمر فتال
ّ
فإن «محاوالت تغيير امليول ،بمعناها

األثر النفسي لمحاولة
تغيير الميول الجنسية
ّ
يتدرج من شعور بالذنب
إلى االكتئاب واالنتحار

ال ـ ــواس ـ ــع ،هـ ــي أي مـ ـح ــاول ــة لـتـغـيـيــر
امليول باستخدام أي وسيلة» .وهي،
بالتالي« ،تشمل املحاوالت التي يقوم
ّ
بها األهل واملعلمون أيضًا» .بعضهم
يـ ـسـ ـتـ ـع ــن بـ ـكـ ـت ــب م ـ ـن ـ ـت ـ ـشـ ــرة ،ت ـحــت
عناوين مثل «كيف تمنع ولدك من أن
يصبح ّ
مثليًا».
ّ
ّ
فــتــال ،العضو املــؤســس فــي الجمعية
ّ
ّ
ّ
الطبية اللبنانية للصحة الجنسية
ّ
( ،)LebMASHيــوضــح أن م ـحــاوالت
تغيير امليول ال تزال غير واضحة في
ّ
املثلية في ّ
ّ
حد ذاتها ال تزال
لبنان ألن
ّ
«تابو» .لكن تبي من حاالت استطاعت
ّ
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ـ ّـيـ ــة مـ ـق ــابـ ـلـ ـتـ ـه ــا أن م ـع ـظــم
امل ـح ــاوالت لـيـســت إال وســائــل ضغط
ع ـل ــى ال ـش ـخ ــص ل ـي ـج ـبــر ن ـف ـســه عـلــى
ّ
التغير .في هذه الحال« ،األثر النفسي
ّ
ع ـل ــى ال ـش ـخ ــص ك ـب ـي ــر ،وي ـ ـتـ ــدرج مــن
ً
شعور بالذنب إلــى االكتئاب وصــوال
إلــى االنـتـحــار» ،خصوصًا حــن تأتي
هذه املمارسات من شخص له سلطة
ّ
ً
ّ
علمية (طبيب أو معلم مـثــا) .بعض
ّ
الجمعية أقــرّ
ال ـحــاالت الـتــي قابلتها

ّ
أصحابها بأن الطبيب املعالج جعلهم
يـشـعــرون بــالــذنــب وال ـخــزي ،وأحــدهــم
نصحه طبيبه بممارسة الجنس مع
عاملة جنسّ .أما وصف الهورمونات
ل ـل ـم ـث ـلــي ،م ـث ــل «ال ـت ـس ـت ــوس ـت ـي ــرون»،
ف ــإن لـهــا مـخــاطــر ك ـب ـيــرة ،وف ــق فـتــال،
خصوصًا على األشخاص القاصرين.
«إذ أن الــدراســات لــم تظهر أيــة عالقة
ب ــن املـ ـي ــول ال ـج ـن ـسـ ّـيــة وامل ـس ـتــويــات
ّ
الهورمونية».
ّ
أدانــت املنظمات العاملية املتخصصة
مـ ـح ــاوالت تـغـيـيــر امل ـي ــول الـجـنـسـ ّـيــة،
ّ
ويـحــظــر ممارستها عـلــى القاصرين
فــي  10والي ــات مــن الــواليــات املتحدة
ّ
األميركية .في لبنان ،أدانت الجمعية
اللبنانية لعلم النفس ( )LPAوجمعية
ّ
اللبنانية ( )LPSهذه
الطب النفسي ّ
َ
املمارسات ،لكنها ال تزال تمارس.
ّ
ّ
اللبنانية للصحة
الطبية
* تطلق الجمعية
ّ
ّ
الجنسية ( )LebMASHحملة «املثلية مش
مــرض» ( ،)HINADالــ 11صباح اليوم في
فندق «ذا كي بيروت» ،في وسط بيروت.
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تحقيق

«األركيلة بـ  »5000و«شاورما وبطاطا وبيبسي بـ »10000

«داون تاون» مفتوح لـ«الناس العاديين» ...مرحبا «بريستيج»!
هادي أحمد
«األركـيـلــة ب ـ  5000لـيــرة» فــي قلب «ســولـيــديــر»! هـكــذا« ،نجحت»
«الناس» إلى وسط بيروت ،وهو ما
األزمة االقتصادية في إعادة
ُ
لم تفلح فيه إعادة اإلعمار ،بعدما أريد لقاصدي املكان أن يكونوا
مــن «ل ــون» اجـتـمــاعــي واح ــد .فــي مـقــاهــي الـ ـ ــ«داون ت ــاون» الـيــوم
«ألــوان» متعددة :رجال أعمال بربطات عنقّ ،
«سيدات مجتمع»،
وشبان ما كان يمكن أن يكونوا هنا لو أن ّثمن «راس األركيلة» ال
يزال يالمس الـ  15دوالرًا .بعيدًا من التشفي ،هكذا يكون «وسط
املدينة» في كل مدن العالم التي نرطن بلغاتها في «وسطنا».
ّ
ّ
يتبدل ،وكــأن قــدر تلك املنطقة أن تظل هــي «البلد».
بــدأ املشهد
قــد نـكــون أم ــام مــرحـلــة عــابــرة ،قـبــل أن تـعــود األم ــور إل ــى سابق
عـهــدهــا .لـكــن ال ـس ـنــوات ال ـط ــوال ال ـتــي م ـ ّـرت عـلــى «ن ـش ـفــان» تلك
املتصاعدة بمزيد ِمن التأزم االقتصادي،
الشوارع والترجيحات
ّ
ّ
ّ
التبدل ليس مؤقتًا ،أو على األقل لن يكون لفترة
تعزز احتمال أن
قصيرة.
ّ
تتحرج من
لم يعد الـ«بريستيج» مهمًا .أفخم املقاهي واملطاعم ال
الجهر بـ«عروضاتها» الجتذاب الزبائن« :بيتزا  +بيبسي بـ10000
لـيــرة» و«شــاورمــا عالصاج  +بطاطا  +بيبسي بـ ــ 10000ليرة»!
أصـحــاب مطاعم الــوســط ومقاهيه اتفقوا على خفض األسعار
ً
بعدما انتظروا طويال ،من دون طائل ،عودة «عجقة» ما قبل سنة
ُ
 .2005في ّتلك الحقبة كان أبناء «األطــراف» يراقبونِ ،من بعيد،
أحوال املرفهني هناكَ .من كانت أحواله «على قده» ويزور املنطقة،
فغالبًا ّ
ملجرد التجوال ،ملعاينة نمط حياة مختلف ،أو ملشاهدة
ّ
كـيــف يـعـيــش األثـ ــريـ ــاء ...ج ــوال ــو األم ــس بــاتــوا ال ـيــوم يجلسون
في أفخم املقاهي ،ينفثون دخــان «األراك ـيــل» ،ويرتشفون ،بثقة
املنتصر ،القهوة التي كان ُيضرب املثل بغالئها.
«رج ــع ال ـســوق يـمـشــي» ،يـقــول ســامــر ،مــديــر أح ــد املـقــاهــي .لكنه
غير الــزبــائــن السابقني.
ال يـبــدو سعيدًا تـمــامــا .فــ«الــزبــائــن اآلن ّ
ق ــدرات ـه ــم ال ـشــرائ ـيــة اخ ـت ـل ـفــت» .وه ــو م ـح ــق ف ــي ذلـ ــك .إذ تغيب
العباءات البيضاء التي لطاملا ّ
تسيدت املكان قبل  .2005زبائن
ّ
وم ــن
ال ـي ــوم جــل ـهــم ِم ــن الـلـبـنــانـيــن .ب ـي ــارت ــةِ ،م ــن ق ـلــب بـ ـي ــروتِ ،

ما عاد
الميسورون
وحدهم أسياد
الكراسي
(مروان
بو حيدر)

ّ
ّ
ّ
تتغير إلى حد
«الطبقية» لـ «الوسط»
الهوية
الضواحي أيضًا.
ّ
جذريًا بالتأكيد ،فاملنطقة لم تصبح «شعبية» بعد،
ما ،وإن ليس
وهذه أمور ال تحصل بني ليلة وضحاها.
الـ ـس ـ ّـي ــاح األج ـ ــان ـ ــب ،ع ـل ــى ق ـل ـت ـه ــم ،مـ ــا زالـ ـ ـ ــوا ي ـ ــأت ـ ــون ،وب ـعــض
ّ
«امليسورين» كذلك .إال أن هؤالء ما عادوا هم أسياد تلك الكراسي
ُ
ّ
املنتشرة في تلك األزقــة الفاخرة .ثمة من جاء يشاطرهم املكان،
ّ
األهليةَ .مــن قــال إن ليس لألزمات
كما كانت الحال قبل الحرب
ّ
االقتصادية إيجابيات؟
تـظــاهــرات ســاحــة ري ــاض الصلح وســاحــة الـشـهــداء بعد اغتيال

متابعة

مبنى في المعهد األنطوني
لحل أزمة «اآلباء األنطونيين»؟
ل ـل ـي ــوم الـ ـث ــال ــث ،ي ــواص ــل األس ــات ــذة
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ـ ـ ــذة ف ـ ـ ــي ثـ ـ ــانـ ـ ــويـ ـ ــة اآلبـ ـ ـ ـ ــاء
األن ـط ــون ـي ــن ف ــي ب ـع ـب ــدا ،إض ــراب ـه ــم
اليوم احتجاجًا على نية الرهبانية
األنطونية املــارونـيــة إقـفــال الثانوية
وتأجير مبناها ملدة  27عامًا ملدرسة
ليسيه عـبــد ال ـق ــادر ،وم ــا قــد يترتب
على ذلــك من تشريد مئات التالمذة
وعشرات املعلمني.
وفــي حني كــررت الرهبانية تأكيدها
أن املـ ـف ــاوض ــات م ـس ـت ـمــرة وال ق ــرار

أهالي تالمذة
ليسيه عبد القادر
اعتصموا لالستيضاح
عن مصير أبنائهم

نهائيًا فــي هــذا ال ـشــأن ،طــرحــت أمــام
مـمـثـلــن ع ــن لـجـنــة األهـ ــل وعـ ــدد من
املعلمني ،فــي اجـتـمــاع فــي مــار روكــز
أمس ،إمكان االنتقال إلى مبنى غير
مشغول داخ ــل املعهد األنـطــونــي في
بعبدا وقادر على استيعاب التالمذة
وال ـ ـكـ ــادر الـتـعـلـيـمــي ،إذا ت ــم تــوقـيــع
ً
االتفاق فعال.
أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة أبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــوا اآلب ـ ـ ـ ــاء
امل ـج ـت ـم ـعــن بــأن ـهــم س ـي ـع ــودون إلــى
األهالي للوقوف على رأيهم في هذا
الـطــرح ،في اجتماع يعقدونه اليوم،
قبل إعطاء أي جواب لألمانة العامة

ّ
لـلـمــدارس الكاثوليكية ،ال سيما أن
األهــالــي يطالبون ،فــي حــال حصول
التأجير ،باالنتقال إلى مبنى يتمتع
ب ـمــواص ـفــات تـعـلـيـمـيــة حــدي ـثــة على
غ ــرار املبنى الحالي وبيئة مناسبة
من حرم مدرسي ومالعب.
من جهتهم ،نفذ بعض أهالي تالمذة
لـيـسـيــه ع ـبــد الـ ـق ــادر اع ـت ـصــامــا أم ــام
املـ ــدرسـ ــة لــاس ـت ـي ـض ــاح ع ــن مـصـيــر
أبنائهم ،وحقيقة االنتقال إلى مبنى
ثــانــويــة اآلبـ ــاء األنـطــونـيــن .األهــالــي
املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــون ي ـض ـغ ـط ــون ب ــات ـج ــاه
الحفاظ على موقع املدرسة الحالي،
وه ــو ه ــدف سـعــت إلـيــه لجنة األه ــل،
وإن كــانــت ال تــوافــق على االعتصام
ف ــي وجـ ــه إدارة املـ ــدرسـ ــة .فــالـلـجـنــة
بـعـثــت ل ــدى تبلغها ،ال ـعــام املــاضــي،
بالتوجه لالنتقال إلــى مـكــان جديد
مــع نـهــايــة ال ـعــام  2019بــرســالــة إلــى
هند رفـيــق الـحــريــري ،مالكة العقار،
وربـطــا إلــى والدتها نــازك الحريري،
تطلب منهما مقابلة عاجلة فــي أي
مكان بهدف إيجاد حل يرضي جميع
األط ــراف ،من دون أن يصلها أي رد.
ولفتت مـصــادر فــي اللجنة إلــى أنها
طـلـبــت م ــوع ـدًا م ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة
سـعــد الـحــريــري لطلب املـســاعــدة من
دون أن توفق أيضًا.
وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة م ـ ــروان ح ـم ــاده اطـلــع
عـلــى ال ـظ ــروف ال ـتــي تــرافــق العملية
التفاوضية من الطرفني ،ودعــا أمس
إلى إعطاء الوقت الكافي لتتبلور في
خــالــه املـعـطـيــات الـكــامـلــة .واستنكر
«طــري ـقــة ال ـت ـعــاطــي ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
الرهبان األنطونيني» ،مؤكدًا «قدسية
الـ ــرسـ ــالـ ــة الـ ـت ــرب ــوي ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات
وحرية امللكية الفردية في آن».
(األخبار)

رفيق الحريري ،واعتصام املعارضة املفتوح أواخــر عــام ،2006
ّ
ّ
التحول في ظاهرة الــ«داون تاون»ّ .صحيح أن فؤاد
كانت بداية
ُ
الـسـنـيــورة لــم يـسـقــط ِم ــن رئــاســة الـحـكــومــة ،لـكــنــه ك ــان يـشــاهــد،
يوميًا ،من ّ
شباك مكتبه في السراي خلو شوارع «سوليدير» إال
ّ ِ
ّ
ّ
ِمــن الغاضبني .الحركة التجارية ـ ـ السياحية ،في تلك املرحلة،
ّ
ّ
بهوية الطبقة
أصيبت بــ«نـشـفــان» ،لكن املنطقة بقيت تحتفظ
ّ
ّ
الثرية ،ولم ُيبادر الفقراء ،أو «العاديون» عمومًا ،لغزوها كزبائن.
هــذا يحصل اآلن ،بـعــد يــأس أص ـحــاب امل ـحــال هـنــاك مــن «رزق ــة»
الذين ما عادوا يأتون.

