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رقم اليوم

ُ
بعضها يجري إخالؤه لخطره على السالمة العامة،
ترميم.
معها
ينفع
يعد
لم
لدرجة
هلكت
است
مباني كليات الجامعة اللبنانية في بيروت
ّ
ً
ّ
وبعضها اآلخر يعاني مشاكل مزمنة ،فيما كل المباني تحت رحمة متعهدين يسلمون أعماال غير مكتملة وال يجدون من يحاسبهم

79.8

ّ
ترميم مباني «اللبنانية» :الضرب في الميت حرام!
فاتن الحاج
ال تنزل األمـطــار «بــردًا وســامــا» على
م ـبــانــي ك ـل ـيــات ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة
خـ ــارج مـجـمــع ال ـح ــدث ال ـجــام ـعــي .لم
تـعــد املشكلة فــي تـصــدعــات ال ـجــدران
وأع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات وامل ـ ـصـ ــاعـ ــد
ّ
والــزجــاج املـكـســور والـنــوافــذ املخلعة
وانعدام بديهيات الوسائل واألدوات
وال ـت ـج ـه ـي ــزات امل ـك ـت ـب ـيَــة وامل ـخ ـبــريــة،
ُ
ـان «اســت ـنــزفــت» إل ــى الحد
بــل فــي م ـبـ ٍ
األق ـصــى ،وبــاتــت م ـحــاوالت ترميمها
أشبه بـ«الضرب في امليت»!
ففي ُكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
ً
مثال ،أخلي أحد املباني أخيرًا بعدما
تسلمت رئاسة الجامعة تقريرًا يؤكد
وجــود خطر جزئي وانـعــدام السالمة
ال ـعــامــة ف ـيــه .وث ـمــة تــوجــه لـنـقــل كلية
ال ـتــرب ـيــة م ــن األون ـي ـس ـكــو مــؤق ـتــا إلــى
مجمع الحدث ،ملدة  6أشهر ،في انتظار
ّ
املتصدع .وليس وضع
ترميم مبناها
مباني كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ً
أفضل حاال .فمبنى عمادة الكلية ،في
الــدكــوانــة ،ال يليق بعمادة وال بكلية.
ّ
إذ تشغل الطبقة األرضية منه محال
صـنــاعـيــة وت ـج ــاري ــة ،فـيـمــا تستخدم

مجمع عمودي
في بيروت
م ــع إبـ ـ ــداء ال ــوك ــال ــة ال ـفــرن ـس ـيــة للتنمية
رغـبـتـهــا ف ــي ت ـقــديــم ال ــدع ــم لـلـمـشــاريــع
التي تقوم بها الجامعة اللبنانية ،كشف
رئ ـيــس الـجــامـعــة ف ــؤاد أي ــوب ّأن «لــديـنــا
مخططًا هندسيًا مبدئيًا لبناء مجمع
جــامـعــي ع ـمــودي يـضـ ّـم كـلـيــات بـيــروت
خارج مجمع الحدث» .الكليات ال تحتاج،
بحسب أيوب ،إلى أرض تبلغ مساحتها
 200ألف متر مربع ،لكن يمكننا تشييد
مبان تضم طبقات مرتفعة بمصاعد.
يقر ّ
وإذ ٍ ّ
بأن هناك مساحات في الحدث
يـمـكــن ال ـب ـنــاء عـلـيـهــا« ،إال أن ـنــا نــراهــن
على رمزية بـيــروت ،فالجامعة الوطنية
وامل ــدي ـن ــة تـسـتـحـقــان مـجـمـعــا جامعيًا
الئـ ـق ــا ي ـل ـي ــق بـ ـ ـ ــآالف ال ـ ـطـ ــاب ومـ ـئ ــات
األساتذة واملوظفني».

أعمال الترميم باتت
بيضة ذهب لبعض
التجار والمتعهدين

مطبعة خاصة إحــدى طبقات املبنى.
وضع البناء سيئ من الناحية الفنية،
وق ــد ُر ّمـ ــم قـســم مـنــه مـنــذ سـنـتــن بال
ج ــدوى .أم ــا املـبــانــي األرب ـعــة التابعة
ل ـل ـف ــرع األول ل ـل ـك ـل ـيــة ،ف ــي كــورن ـيــش
املـ ــزرعـ ــة ،ف ــا ت ـص ـلــح أس ــاس ــا لـتـكــون
كليات جامعية .إذ ال مواقف سيارات
هـنــاّ ،والــواج ـهــات تـعــانــي مــن تصدع
و«ن ـ ـ ـ ـ ــش» ،رغـ ـ ــم مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـتــرم ـيــم
املـ ـتـ ـك ــررة .ف ـي ـمــا بـ ـن ــاء ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
االقـتـصــاديــة وإدارة األع ـمــال  -الـفــرع
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـ ــي األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ،م ـت ـه ــال ــك،
وحـ ّـمــامــاتــه شبه معطلة ،وال مواقف
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات .واألم ـ ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه يـنـطـبــق
ع ـل ــى امل ـب ـن ــى ال ـس ـك ـنــي ال ـ ــذي تـشـغـلــه
عمادة معهد العلوم االجتماعية في
الطيونة.
ال يـنـسـحــب ال ـك ــام بــال ـت ـســاوي على
ّ ّ
ك ــل امل ـبــانــي .إل أن غــالـبـيـتـهــا قديمة
جـ ـ ـدًا ويـ ـ ـع ـ ــود ت ـ ــاري ـ ــخ اس ـت ـئ ـج ــاره ــا
إلـ ــى س ـت ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي .أم ــا
م ــا اس ـتــؤجــر مـنـهــا ف ــي ف ـت ــرات أق ــرب،
ًَ
فـمـشـكـلـتـهــا أن ـه ــا ُم ـص ـ َّـم ـم ــة أس ــاس ــا
مـبــانـ َـي سـكـنـيــة ،وي ــؤدي استعمالها
ألغـ ـ ــراض تـعـلـيـمـيــة إل ــى اسـتـهــاكـهــا
بسرعة أكبر ،لكون أعداد من يؤمونها
أكبر من أعداد سكان الشقق السكنية.
وه ـنــاك قـســم ثــالــث مــن املـبــانــي ُصـ ِّـمــم
أسـ ــاسـ ــا لـ ـيـ ـك ــون مـ ـنـ ـش ــآت تـعـلـيـمـيــة
لتأجيرها للجامعة اللبنانية .ورغم
أن هذا القسم هو األفضل بني املباني
الـتــي تشغلها الـكـلـيــات حــالـيــا خــارج
إط ــار املـجـمـعــات الـجــامـعـيــة ،إال أنها
باتت قديمة جـدًا ،وخضعت للترميم
من مــرة ،وتعاني مشاكل مزمنة
أكثر ّ
ّ
مــع ال ـنــش وقــلــة ال ـحـ ّـمــامــات ،كـمــا هي
حــال مباني كليتي التربية واإلعــام
 -الفرع األول في منطقة األونيسكو.

فإعداد ملفات التلزيم الفنية يستغرق
أحيانًا أكثر مــن ثالثة أشـهــر ،إضافة
إلـ ــى ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـغــرقــه إجـ ــراء
املناقصات وموافقة ديــوان املحاسبة
وإب ـ ـ ـ ــاغ امل ـ ـ ـقـ ـ ــاول .وهـ ـ ـ ــذا مـ ــا ي ــؤخ ــر،
دائ ـ ـمـ ــا ،أع ـ ـمـ ــال ال ـت ــرم ـي ــم ن ـح ــو سـنــة
وربما أكثر .وفــي غضون ذلــك ،تكون
قــد ط ــرأت أع ـمــال كـثـيــرة إضــاف ـيــة في
امل ـب ـنــى ن ـف ـســه وأض ـ ـ ــرار ج ــدي ــدة غير
مـلـحــوظــة ف ــي دف ـتــر الـ ـش ــروط الفنية
ال ــذي يـصـبــح ،بــالـتــالــي ،غـيــر مطابق
ّ
للواقع الجديد .علمًا أن النظام املالي
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع لـنـظــام
املـحــاسـبــة الـعـمــومـيــة يـسـمــح ،بالحد
األق ـص ــى ،ب ــزي ــادة تـصــل إل ــى الـســدس
في الصفقة نفسها .نتيجة ذلك ،غالبًا

ما تكون جميع األطــراف غير راضية
عــن األع ـمــال .فـ ــاإلدارات تـحــاول غالبًا
أن تــدرج مــا يطرأ مــن مشاكل جديدة
ضمن مشاريع الترميم ،رغم أنها غير
ً
م ــوج ــودة أص ــا فــي دفــاتــر ال ـشــروط،
واملقاول يرفض االستجابة ،واإلدارة
امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة ت ـت ـعــرض بـكــامــل
أجهزتها لالنتقاد الدائم ألنها قامت
ب ـت ـل ــزي ــم أعـ ـم ــال غ ـي ــر م ـك ـت ـم ـلــة .أم ــام
هــذا الــواقــع ،تـعــاود الكليات املطالبة
بأعمال ترميم جديدة ...وهكذا.
إال أن ل ـل ـتــرم ـيــم وجـ ـه ــا آخ ـ ــر تـصـفــه
مـ ـص ــادر امل ــوظ ـف ــن ب ــ«ب ـي ـضــة ذه ــب»
ّ
املتعهدين .ففي أغـلــب األحـيــان يفوز
ّ
املتعهدون أنفسهم ،وبعضهم يكون
مقربًا من العميد أو املدير ،بأكثر من

مناقصة ،وثمة تسريب دا ّئــم للسعر
التقديري .أضف إلى ذلك غض الطرف
عــن شــوائــب الترميم وع ــدم محاسبة
املتعهدين.
رئـ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة ف ـ ـ ــؤاد أي ـ ـ ـ ــوب ،مــن
جهته ،ينفي أن يكون هناك تسريب
للسعر ال ــذي تضعه اإلدارة املركزية
ّ
للجامعة« ،علمًا بأن املعلومة متاحة
للجميع لكونها تحتسب على أساس
احـ ـتـ ـس ــاب كـ ـت ــاب الـ ـضـ ـم ــان ّوي ـج ــري
تــدويــر الــرقــم» .أي ــوب ُيـقـ ّـر بــأنــه نــادرًا
مــا تـكــون هـنــاك وج ــوه جــديــدة تلتزم
أع ـم ــال ال ـجــام ـعــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى «أن ـنــا
ال ن ـس ـت ـط ـيــع أن نـ ـع ــرف م ــا إذا ك ــان
هـنــاك ات ـفــاق بــن الـشــركــات املتعهدة
عـ ـل ــى ق ـ ــاع ـ ــدة «م ـ ـ ِّـرقـ ـ ـل ـ ــي تـ ـم ـ ِّـرقـ ـل ــك».

ًَ
َ
وم َّ
غالبية المباني تعود إلى ستينيات القرن الماضي ُ
مباني سكنية (هيثم الموسوي)
صممة أساسا

ّ
ل ـك ـن ـنــي أجـ ـ ــزم بـ ـ ــأن ل ـج ـنــة اإلشـ ـ ــراف
على املناقصات فــي اإلدارة املركزية
ّ
شفافة ،وال أستطيع إل أن أثق بلجنة
االسـتــام الفني التي تواكب األعمال
ّ
وتتسلمها فنيًا» .وعن عالقة املديرين
باملتعهدين ،يقول أيوب إن هذا الكالم
يـ ـن ــدرج «فـ ــي إط ـ ــار ال ـح ـك ــي ال ـيــومــي
املستهلك ،وإن كــان ال يمنع أن تكون
للمدير أو العميد عــاقــات إنسانية
ّ
ويستطيع أن يقول للمتعهد إن هناك
مناقصة وينصحه باملشاركة فيها».
أمــا ســوء اإلدارة خــال عملية مراقبة
التنفيذ ،فهو ـ بحسب أيــوب ـ خارج
عن سلطة اإلدارة املركزية للجامعة.
ولفت إلى أن الكليات يجب أن تصرف
 %5مــن امل ــوازن ــة الـسـنــويــة للصيانة
االستباقية« ،وهذا ال يحصل عمليًا».

شوائب الترميم

ّ
والـ ــواقـ ــع أن ل ـل ـم ـبــانــي ح ـك ــاي ــة أك ـثــر
م ــأس ــاوي ــة مـ ــع مـ ـش ــاري ــع تــرم ـي ـم ـهــا.

عامًا

رؤية لم تكتمل
املـخـطــط الـتــوجـيـهــي للجامعة
اللبنانية ال ــذي ُوض ــع فــي عهد
حكومة الرئيس الــراحــل رفيق
ال ـحــريــري األول ـ ــى ع ــام ،1994
ق ـ ـضـ ــى ب ـ ــإن ـ ـش ـ ــاء م ـج ـ َّـم ـع ــي
ال ـحــدث وال ـف ـنــار ،بحيث يضم
كــل منهما ع ــددًا مــن الكليات.
وعلى هذا األساسُ ،ب ِن َي مجمع
ال ـحــدث ال ــذي ال ي ـحــوي جميع
كـلـيــات ال ـف ــرع األول (ح ـيــث ال
ـان خــاصــة بكليات
وجـ ــود مل ـب ـ ٍ
اآلداب ،اإلعـ ــام ،معهد العلوم
االجتماعية ،الـتــربـيــة .)...وكــان
الطرح في حينه يقضي ببناء
َّ
مجمع في الفنار يضم الكليات
غير املوجودة في الحدث .لكن
م ـعــارضــة م ـب ــدأ ال ـتــوح ـيــد بني
ال ـفــرعــن األول وال ـثــانــي آن ــذاك
قضت على هذا الطرح .مصادر
جامعية تشير إل ــى ّأن الــرؤيــة
تصميم مجمع
التي ُبني عليها
ُ
ُ
ال ـ ـحـ ــدث نـ ـسـ ـف ــت ،إذ أع ـط ـيــت
األول ــوي ــة لـلـكـلـيــات التطبيقية
(كـلـيــة الـعـلــوم ،كلية الهندسة،
ك ـل ـيــة ال ـص ـحــة وك ـل ـيــة ال ـف ـنــون
وغيرها) ،نظرًا ّ
ألن املساحة ال
تتسع لكل الكليات ،وما حصل
أن بعض الكليات بدأ ينتقل إلى
هناك تباعًا من دون أن يكون
م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي املـ ـخـ ـط ــط ،مـثــل
كليتي إدارة األعمال والصيدلة.
مصادر أخــرى أشــارت إلــى أن
بعض الكليات الـتــي بقيت في
بيروت لها خصوصية ،وكان
مقصودًا إبقاؤها في العاصمة،
ككلية اآلداب ُوالعلوم اإلنسانية
ً
مـثــا ،فيما طــرح فــي فترة من
الفترات تجميع الكليات خارج
الـحــدث فــي مجمع واحــد ُيبنى
ثكنة الجيش فــي الرملة
مكان ّ
البيضاء ،إل أن هذا االقتراح لم
يصل إلــى خــواتـيـمــه ،وإن كان
جديًا ،بحسب البعض.

أخيرًا ...كلية التربية إلى خارج الفضاءات الطائفية
علي خليفة*
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى مـ ــواع ـ ـيـ ــد بـ ـ ـ ــدء الـ ـع ــام
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي وروزن ـ ــامـ ـ ـت ـ ــه وت ـ ــوزي ـ ــع
األنـصـبــة وبــرنــامــج الـ ــدروس ،ينتظر
األس ــات ــذة وامل ــوظ ـف ــون والـ ـط ــاب في
كلية التربية فــي الجامعة اللبنانية
موسم األمطار إلخالء الطبقة السفلية
من فــرع العمادة الــذي يفيض باملاء،
فتغمر الـسـيــول املـقــاعــد وال ـط ــاوالت،
وتـصـبــح نـسـبــة إش ـغ ــال املـبـنــى فــوق
قـ ــدرة اسـتـيـعــابــه ،بـعــدمــا ازداد عــدد
ال ـط ــاب املـسـجـلــن وأص ـب ـحــت غــرفــة
األس ـ ــات ـ ــذة وقـ ــاعـ ــة امل ـك ـت ـب ــة وم ـك ـتــب
التنسيق غرفًا طارئة للتدريس.
هنا ،في الفرع األول ،يضع األساتذة

وامل ــوظـ ـف ــون والـ ـط ــاب أي ــدي ـه ــم على
قـلــوبـهــم ،حـيــث تــوجــد تـفـسـخــات في
الـطـبـقــة الـسـفـلـيــة .وك ــان ال ــزج ــاج في
وقــت سابق قــد هــوى مــن النوافذ في
العلوية ،وك ــاد يـهــدد حياة
الطبقات
ّ
الـطــاب ،وتــوفــي أحــد الـعـ ّـمــال نتيجة
اح ـت ـكــاك ك ـهــربــائــي .وال ـف ــرع ال ـثــانــي،
ب ــدوره ،يضيق بـطــابــه ومـبـنــاه غير
ّ
مجهز هــو اآلخ ــر لتلبية احتياجات
الطالب من مختبرات ومشاغل.
مشكلة كلية التربية تكمن في مبانيها
األرب ـع ــة :ال ـفــرع األول وال ـف ــرع الـثــانــي
والعمادة وجميعها أبنية مستأجرة
ً
وال تـتــوافــر فيها إجـمــاال املستلزمات
لألساتذة أو للطالب،
الضرورية سواء ٌ
واملبنى الــرابــع فــارغ (مــن دون معرفة

السبب) ومستأجر (من دون توضيح
أي ّ
مسوغ لإلستمرار في ذلك).
سنوات
وقــد شهدت إدارة الكلية منذ
ً
على تفاقم وضــع األبنية ولكن شيئا
ل ــم يـحـصــل لـتـحـســن ال ــوض ــع الـقــائــم.
وع ـ ـنـ ــد تـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ع ـ ــدد م ـ ــن األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة،
بمبادرة فــرديــة ،إليصال الصوت إلى
رئ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة ،كـ ــان ث ـمــة ت ـجــاوب
واق ـت ــراح لــإنـتـقــال بـشـكــل مــؤقــت إلــى
مجمع رفـيــق الـحــريــري الجامعي في
الحدث.
أما تجارب الترميم والترقيع السابقة،
خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ال ـ ـفـ ــرع األول ،فـغـيــر
مشجعة ألن املتابعة ألعمال املتعهدين
غ ـيــر ف ـعــالــة وال ي ـن ـتــج ع ـن ـهــا تـحـ ّـســن
ملموس بموازاة املبالغ املصروفة.

لطاملا كــان التفريع فــي كلية التربية
ً
بعيدا عــن تلبية حــاجــات الـطــاب في
الـتـنـقــل وظ ـ ــروف اإلق ــام ــة ،ب ــل يعكس
ج ـغــراف ـيــا ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة
التي طوينا صفحاتها السوداء ،ولكن
بعض آثارها ال يزال قائمًا وتعبر عنه
مـنــاطــق الـنـفــوذ الـسـيــاســي والطائفي
في الفرعني .فاملسافة بني َ
فرعي كلية
التربية األول والثاني ال تتعدى نصف
ساعة فــي الـسـيــارة ،فيما يأتي طالب
كلية التربية من مناطق بعيدة كعكار
والهرمل والنبطية وزحـلــة والـشــوف،
ويـتـكـ ّـبــدون املشقة يــومـ ًـيــا ويصرفون
ال ـس ــاع ــات ع ـلــى ال ـط ــرق ــات ،ه ــذا إن لم
يحصل ط ــارئ يـحــول دون وصولهم
بــاألســاس إل ــى امل ـح ــاض ــرات ...كــل ذلــك

ألن الـ ـف ــروع امل ــوج ــودة حــالـ ًـيــا لكلية
الـتــربـيــة ال تلبي حــاجــات ال ـطــاب بل
هي استعادة لذاكرة الحرب ومناطق
ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاءات
ال ـطــائ ـف ـيــة امل ـت ـخ ـي ـلــة والـ ـت ــي تـتـجـلــى
خ ـصــوصــا ف ــي األعـ ـي ــاد وامل ـنــاس ـبــات
ال ــديـ ـنـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وح ـ ـتـ ــى فــي
محتوى توصيفات بعض املقررات.
ي ـب ـقــى أن ان ـت ـق ــال ك ـل ـيــة ال ـتــرب ـيــة إلــى
ً
مجمع جامعي سيسمح أوال بتحقيق
وفـ ـ ٍـر مـ ــادي نــاتــج ع ــن اإلس ـت ـغ ـنــاء عن
اإليـجــار ،وعــن الترشيد فــي استخدام
املـ ــوارد حـيــث أن ط ــاب كـلـيــة التربية
ً
فــي اخ ـت ـصــاص الـتــربـيــة الـفـنـيــة مـثــا
سـيـشـتــركــون مــع ط ــاب كـلـيــة الـفـنــون
فـ ــي ب ـع ــض اإلس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات ،وك ــذل ــك
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طـ ـ ــاب ت ـع ـل ـي ــم الـ ـعـ ـل ــوم فـ ــي ال ـت ــرب ـي ــة
سيستخدمون مختبرات وتجهيزات
كلية العلوم بما يتوافق مع متطلبات
اخـتـصــاصـهــم ،وكــذلــك ط ــاب التربية
البدنية والرياضية في استخداماتهم
ً
للمالعب املتوافرة أصــا في املجمع...
األمـ ــر الـ ــذي يـنـتــج ع ـنــه وف ــر مـ ــادي ال
يـسـتـهــان ف ـيــه ع ـلــى صـعـيــد اسـتـثـمــار
ً
املـ ـ ـ ــوارد املـ ـت ــواف ــرة ب ـ ــدال م ــن شــرائ ـهــا
وب ـنــائ ـهــا م ــرت ــن .ك ـمــا ي ــؤم ــن ان ـت ـقــال
الـ ـط ــاب م ــن امل ـب ــان ــي امل ـن ـعــزلــة لكلية
التربية إلــى فضاء الحياة الجامعية
الــرحـبــة كالتي تـتــوافــر فــي املجمعات
الـجــامـعـيــة ،ويــؤمــن اكـت ـســاب الـطــاب
للمهارات اإلجتماعية والتواصلية في
مناخ من اإلنفتاح والتعاون.

في املباني الحالية ،تغيب املساحات
الـ ـع ــام ــة فـ ــا ي ـج ـت ـم ــع ال ـ ـطـ ــاب ح ــول
أنشطة طالبية أو اجتماعية أو ثقافية
ع ــام ــة ف ــي إطـ ـ ــار ال ـح ـي ــاة ال ـجــام ـع ـيــة.
طالبنا محرومون أيضًا من استخدام
الوسائل التعليمية واملختبرات بشكل
الئـ ــق ،م ــا يـنـعـكــس سـلـبــا ع ـلــى تــأمــن
احـتـيــاجــاتـهــم ومـتـطـلـبــات ال ـتــدريــس
وال ـع ـم ــل األكـ ــادي ـ ـمـ ــي .امل ـط ـل ــوب ق ــرار
ح ــاس ــم وس ــري ــع ب ـن ـقــل ك ـل ـيــة الـتــربـيــة
بـفــرعـيـهــا وم ــرك ــز ال ـع ـم ــادة إلـ ــى أحــد
ّ
املجمعات الجامعية ،في مرحلة أولى،
على أن تـتــوزع الـفــروع على املناطق،
في مرحلة ثانية ،بحسب الحاجات.
*استاذ املواطنية في الجامعة اللبنانية.

ّ
ّ
متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في لبنان،
هو
وفــق «برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي» .ويبلغ
متوسط العمر في األردن  74.5وفــي الكويت
 ،74.8فيما يبلغ المعدل فـّـي البلدان العربية
 .71.5ووفق بيانات البرنامج ،اتخذ متوسط العمر
المتوقع عند الــوالدة في لبنان مسارًا تصاعديًا
منذ عام  .1990فقبل  28عامًا ،كان المتوسط
 ،70.2وارتفع عام  2000الى  ،74.4والى 78.4

ّ
ويحدد دليل التنمية البشرية متوسط
عام ّ .2010
العمر المتوقع عند الــوالدة بـــ 76عامًا .والدليل
ّ
التقدم المحرز في
هو مقياس موجز لتقييم
ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية :الوصول الى
المعرفة ،القدرة على الحصول على نمط حياة
الئق وعيش حياة مديدة وصحية .ويتم قياس
الحياة ّ المديدة والصحية من خالل متوسط العمر
المتوقع عند الوالدة.
(مروان طحطح)

منبر

ّ
الجماعية
اغتصاب الذاكرة الجمعية أفظع أنواع اإلبادات
ّ
ماريا كريستي باخوس *
ألن م ــن ي ـتــاعــب ب ـم ـصــائــر ال ـنــاس
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـه ــم وط ـم ــأن ـي ـن ـت ـه ــم هــو
مجرم...
ومن يقوم بكل ذلك باسم القانون هو
طاغية...
وم ــن يـمـلــك م ــا ي ـش ـتــري ب ــه اإلب ـ ــداع
والجمال والتاريخ واملستقبل لم يولد
بعد...
وألن اغ ـت ـص ــاب الـ ــذاكـ ــرة الـجـمـعـيــة
وتــدمـيــرهــا هــو أفـظــع أن ــواع اإلب ــادات
ّ
الجماعية!
فإن ما يجري في حق الليسيه عبد
القادر ُهو جريمة.
وأل ّن ـ ـ ــي أديـ ـ ـ ــن ال ـش ـي ــاط ــن الـ ـخ ــرس،
أتكلم...
ألن بني العدل والظلم ّ
حد قانون...
وألنــه ال قيمة لقوانني تنتهك العدالة
ّ
وبــاســم «ال ـح ـقــوق الـقــانــونـيــة» تلتف
على الحق بذاته...
وألننا ّشبعنا تأجيل األزمات ،أبحث
ّ
ع ــن حـ ــل ج ـ ــذري وال أج ـ ــده إال في
املطالبة بقوانني صالحة تحمي حق
العلم واالستقرار األكاديمي والتوازن
الـ ـع ــاطـ ـف ــي ألوالدن ـ ـ ـ ـ ـ ــا وأس ــات ــذتـ ـن ــا
وعــائــات ـهــم ف ــي ك ــل زمـ ــان وم ـك ــان.
قــوانــن تحفظ حقوق الثقافة والفن
واإلبــداع ،وتحمي حقنا البشري في

الجمال والــذاكــرة اإلنـســانـيــة .قوانني
تنقذ الليسيه عبد القادر وغيرها ّ
مما
ّ
تبقى من هذا الوطن وهذه الحضارة
ّ
تذكرنا ّانــه ال زال في وسعنا األمــل،
ومن حقنا أن نكون أرقى من ّ
مجرد
كائنات ولــدت عنوة في بلد تصارع
فيه من أجل البقاء.
إن كانت قوانيننا تّــرى ّأن مستقبل
الطالب وأرزاق املعلمني الذين ندين
ّ
جمالية مدينتنا
لهم بما ندينه وان
وذكـ ــريـ ــات أجـ ـي ــال بــرم ـت ـهــا وجـ ــزءًا
ـوديــة والـحـضـ ّ
هويتنا الــوجـ ّ
مــن ّ
ـاريــة
م ـم ـكــن أن ت ـك ــون جـمـيـعـهــا م ـج ـ ّـرد
ّ
ملكية خـ ّ
ـاصــة فــي وســع مالكها ّأن
ّ
يحولها إلى حفن من األموال الفانية،
ُ
فلتسقط كل تلك القوانني وليدن من
وضعها ودافع عنها.
ُ
ّ
وألن ح ـ ّ
ـري ــة ال ــنـ ـب ــاح الـ ـت ــي بــاعــونــا
ّ
الديمقراطية
إياها في بــازار أكاذيب
الـلـبـنــانـ ّـيــة الــواه ـيــة عـلــى أن ـهــا حـ ّ
ـريــة
ّ
تجد إال في تفاقم األزمات
تعبير لم ِ
وال ـيــأس وال ـهــروب والـعــزلــة والتخلي
عن واجباتنا في الحلم بوطن ننتمي
ً
اليه ونسعى إلى بنائه ،بدال من ّفندق
نختاره بحسب الخدمة فنحط فيه
ثم نغرب.
آم ــل أن نـمـتـنــع ع ــن ش ـحــذ ال ـصــدف
ّ
وتوسل التعاطف الزائف من صائدي
ّ
الفرص ،فنتحرك باتجاه تقديم طعن

شعبي ّفي القوانني املوقوتة التفجير
ّ
اجتماعية ونعمل
التي تولد كــوارث
ع ـلــى اس ـت ـبــدال ـهــا جـمـيـعـهــا بــأخــرى
ّ
ّ
اإلنسانية.
بناءة حامية للكرامة
اليوم مدرستي العزيزة وقبلها أجزاء
لن ّ
تعوض من ارثنا الثقافي «والخير
ل ـ ـقـ ـ ّـدام» ،ل ـ ّـذا فــال ـحــل ه ــو ف ــي قــوانــن
عــادلــة محقة وليس فــي عــدالــة زائفة
مقوننة.
وإلى أن يتحقق ذلك ،آمل أن ننجح في
نقل ّ
ملكية هذه املدرسة بكل قيمتها
واملادية والعلميةّ
ّ
ّ
وفعالياتها املعنويةّ
ّ
إل ـ ــى ج ـه ــة ت ـض ـمــن اس ـت ـم ــراري ـت ـه ــا
وازده ــاره ــا ك ـصــرح عـلـمـ ّـي تــربـ ّ
ـوي
وإرث حـ ـض ـ ّ
ـاري ق ـ ّـي ــم ،فـنـنـجــح في
ت ــأم ـ ّـن شـ ــراة ي ـشــاركــون ـنــا أهــداف ـنــا
وت ـطــل ـعــات ـنــا ،واألفـ ـض ــل أن يـكــونــوا
مجموعة كبيرة وليست قليلة العدد
مــن املـســاهـمــن .وح ـبــذا لــو يكونون
مــن قــدامــى هــذا الـصــرح العريق ،كي
ّ
ملزاجية أو
يصعب بعدها الخضوع
ّ
ـرد واح ــد طــاملــا أن الـقــانــون
حــاجــة ف ـ ٍ
الحالي يسمح بذلك.
أحبائي ،أعـ ّـزائــي ،أصدقائي ،أخوتي
فــي الليسيه عبد ال ـقــادر ،فــي الوطن
ّ
ّ
امكانيات
االنسانية ،على قــدر
وفــي
ّ ّ
ّ
كل منا ونفوذه تكون املسؤولية.
* كاتبة ومخرجة وباحثة
ّ
جامعية.
واستاذة

