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«فدرلة» األمن في بيروت:

الحريري يرفض تسليم الجيش كاميـرات المراقبة
مصادر الحريري :ال
ّ
مبرر لتسليم الجيش
مركز تحكم بكاميرات
المراقبة ،ألنها من
خارج مسؤولياته
(هيثم الموسوي)

أصــدرت بلدية بيروت قبل  3أسابيع قــرارًا باألكثرية لتسليم مركز التحكم
بكاميرات مراقبة العاصمة ،في الكرنتينا لقوى األمن الداخلي .عضوان
عونيان في المجلس البلدي طرحا تسليم هذه الغرفة للجيش اللبناني ،إال
أن رئيس الحكومة سعد الحريري رفض األمر بالقول« :ما بدي حدا يفوت
الموضوع عشرات األسئلة عن «فدرلة» األمن ووجهة
عبيروت» .يطرح هذا
ً
استخدام الكاميرات ،وسؤاال رئيسيًا عن «تهريب» البلدية  36مليون دوالر
من أموال دافعي الضرائب في بيروت إلى جهاز أمني ،وحرمانهم مشاريع
إنمائية كان يمكن تنفيذها بهذا المبلغ الضخم
رلى إبراهيم
«ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــارت ـ ــة»« ،ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت
ألهلها»« ،لن نسمح ألحد بأخذ قرار
بـيــروت»« ،بيروت هي مشروع رفيق
الحريري» ...شعارات يرددها رئيس
الحكومة سعد الحريري وفريقه في
كل املناسبات االنتخابية والشعبية
لتأجيج العصب الطائفي واإليـحــاء
ّ
ضمنًا أن «ال ـغــريــب» يــريــد السيطرة
على قرار العاصمة .قد يقول البعض
إن تلك شعارات انتخابية يستعملها
ت ـ ـيـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،شـ ــأنـ ــه شـ ـ ـ ــأن كــل
األح ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة .ل ـكــن الـخـطـيــر
ال ـ ـيـ ــوم أن الـ ـح ــري ــري ن ـف ـس ــه يـسـعــى
على األم ــن...
إلسـقــاط تلك الـشـعــارات ّ
أمـ ــن ال ـعــاص ـمــة .ل ــذل ــك ،س ــخ ــر أمـ ــوال
ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت ل ـت ـح ـق ـيــق م ـش ــروع ــه
األمـ ـن ــي ب ـمــراق ـبــة امل ــدي ـن ــة وسـكــانـهــا
والداخل إليها والخارج منها .حدث

ذلك منذ  5أعوام عند تمرير مشروع
لتركيب كاميرات مراقبة في بيروت
ع ـبــر االتـ ـف ــاق بــال ـتــراضــي م ــع شــركــة
«غوارديا سيستيمز» في عهد رئيس
البلدية السابق بالل حمد ،بعد رفض
مجلس ال ــوزراء لــه عــدة م ــرات (راجــع
«األخـ ـب ــار» ،الـخـمـيــس  27آذار 2014
_https://beta.al-akhbar.com/PDF
.20140327_pdf/p07/2256/Files
ُ ِّ
ورك َبت هذه الكاميرات منذ نحو
.)pdf
عامني وجرى ربطها بغرفتي التحكم،
األولــى في ثكنة الحلو ،والثانية في
مبنى الـبـتــرونــي الـتــابــع للبلدية في
الكرنتينا( .راجع «األخبار» ،الجمعة
 6ت ـشــريــن األول https://al- 2017
.)238674/akhbar.com/Politics
ب ـ ــدأ ال ـع ـم ــل ب ـغ ــرف ــة ال ـت ـح ـكــم األول ـ ــى
ّ
ال ـتــي ســلـمـتـهــا الـبـلــديــة ل ـقــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي أواخ ــر ع ــام  ،2017على
أن يصار إلى تشغيل الغرفة الثانية
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إنجل يغادر ...ساترفيلد يعود!
أن ـهــى رئ ـيــس لـجـنــة ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة في
مجلس النواب األميركي النائب الديمقراطي
إلـيــوت إنـجــل ،زيــارتــه للبنان ،بعد أن اجتمع
ووفد الكونغرس املرافق له برئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ،ورئيس مجلس النواب
نبيه بري ،ورئيس الحكومة سعد الحريري،
ووزيــر الخارجية واملغتربني جبران باسيل،
وقائد الجيش العماد جوزف عون ،وغيرهم
من املسؤولني.
وقـ ــال ب ــري أمـ ــام زواره أم ــس إن «الـضـيــف
األمـ ـي ــرك ــي س ــأل ــه ع ــن رأي ـ ــه ف ــي حـ ــزب ال ـلــه
وســاحــه» ،فــأجــاب ب ــري« :مل ــاذا إســرائـيــل ال
تــزال تحتل أراضــي لبنانية؟» .وحــن تطرق
إنجل إلــى موضوع إيــران ،قــال بــري« :هــل ال
يــزال هناك أمــم مـتـحــدة؟» ،فـ ّ
ـرد إنـجــل« :ملــاذا

تقول ذلك؟» ،فقال بري« :هناك اتفاق نوقش
لسنوات ،ووافقت عليه حكومات سبع دول
وبرملانتها ،وفجأة يأتي شخص مهما كانت
صفته فيقرر إلغاءه بقرار»ّ ،
فرد إنجل بأنه
«يــؤيــد ه ــذا ال ـك ــام»! وح ــن ُس ـئــل ب ــري عن
مــوضــوع الـتــرسـيــم الـبـحــري وال ـبــري ،أجــاب:
«هناك مؤشرات إيجابية على حلول مقبولة،
لكن علينا أن ننتظر الجواب الــذي سيحمله
ساترفيلد إلينا يوم السبت املقبل».
فــي املـقــابــل ،أعـلــن وزي ــر الـطــاقـة اإلسرائيلي
يــوفــال شتاينتز «انـفـتــاح» كيان الـعــدو على
«إجراء محادثات معلبنان بوساطة أميركية
لحل نزاع على الحدود البحرية يؤثر بعمليات
التنقيب عــن النفط والـغــاز فــي شــرق البحر
املـتــوسـط» .وقــال مكتبه فــي بيان بعد لقائه
املبعوث األميركيديفيد ساترفيلد إن «مثل
تلك املحادثات يمكن أن تكون نافعة ملصالح
البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي
والنفط من خالل االتفاق على الحدود» .ومن
املنتظر أن يصل ساترفيلد إلى بيروت اليوم،
الستكمال املحادثات مع الحكومة اللبنانية
ب ـشــأن آل ـيــة ال ـت ـفــاوض ،وإبــاغ ـهــا ال ــرد على
طلبها الحصول على ضمانات بشأن نتائج
املفاوضات.
(األخبار)

الح ـقــا لـتـبـقــى ف ــي ي ــد ال ـب ـلــديــة .وك ــان
ي ـجــري ت ــدري ــب بـعــض الـعـنــاصــر من
ّ
ال ـح ــرس ال ـب ـل ــدي لـتـســلـمـهــا ،ق ـبــل أن
يصدر وزيــر الداخلية السابق ،نهاد
املشنوق ،قــرارًا بتسليم غرفة املراقبة
لفرع املعلومات ،ما دفع باألخير إلى
ط ــرد عـنــاصــر ال ـحــرس ال ـب ـلــدي منها
(راج ــع بـلــديــة بـيــروت و«املـعـلــومــات»
يتنافسان على الكاميرات ...املخالفة!
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ال ـخ ـم ـيــس  21ح ــزي ــران
https://al-akhbar.com/
2018
.)252553/Politics
استمر الوضع على ما هو عليه ،إلى
أن أص ــدر مجلس بلدية ب ـيــروت ،قبل
ثــاثــة أســاب ـيــع ،قـ ــرارًا يـشــرعــن وجــود
«املعلومات» .يومها ،عرض العضوان
العونيان في املجلس ،سليمان جابر
ّ
وج ــو طــراب ـل ـســي ،أن يـتـســلــم الجيش
اللبناني هــذا املــركــز «حتى ال يتحكم
ج ـهــاز أم ـنــي واحـ ــد ب ـق ــرار الـعــاصـمــة،
وحتى ال تستعمل املعلومات املجمعة
فــي ه ــذه امل ــراك ــز مل ــآرب غـيــر أمـنـيــة أي
سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا».
على األثــر ،ناقش وزيــر الدفاع الياس
بــو صعب األم ــر مــع رئـيــس الحكومة،
طالبًا أن يتسلم الجيش املركز الثاني
عبر االستناد إلى قرار تكليف الجيش
حـ ـف ــظ األم ـ ـ ـ ــن وال ـ ـن ـ ـظـ ــام عـ ـل ــى ك ــام ــل
األراض ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وه ــو م ــا قــابـلــه
ً
ال ـح ــري ــري ب ــال ــرف ــض ق ــائ ــا« :تــرك ـلــي
ب ـي ــروت م ــا ب ــدي ح ــدا ي ـفــوت عـلـيـهــا».
الالفت هنا أن الحريري لم يناقش بو
صعب من منطلق صالحيات األجهزة
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ــل م ـ ــن م ـن ـط ـل ــق ط ــائ ـف ــي
وس ـي ــاس ــي .وي ـق ــول ال ـح ــري ــري بشكل
ضـمـنــي إن الـجـيــش الـلـبـنــانــي «ح ــدا»
ال ث ـقــة ل ــه ف ـيــه وي ــرف ــض وج ـ ــوده فــي
بـيــروت وكــأنــه ليس الـقــوة العسكرية
النظامية في البلد .وعليه ال يريد أن
«يدخل الجيش» إلــى بـيــروت ،رغــم أن
لـلـمــؤسـســة الـعـسـكــريــة م ــراك ــز وثـكـنــا
ع ــدي ــدة ف ــي ال ـعــاص ـمــة .وف ــي مـقــابـلــه،
ي ــأت ــي طـ ـ ــرح ت ـس ـل ـي ــم املـ ــركـ ــز ال ـث ــان ــي
للجيش ،من منطلق طائفي سياسي
أيـضــا ،على قــاعــدة عــدم الثقة بجهاز
أمـنــي «تــابــع لطائفة أخـ ــرى» .وتشير
م ـص ــادر ال ـح ــري ــري إل ــى «عـ ــدم وج ــود
أي مبرر لتسليم الجيش مركز تحكم
بكاميرات املراقبة ،وأن ذلك من خارج
مـســؤولـيــاتــه ،بــل مــن مـســؤولـيــة قــوى
األم ــن الــداخ ـلــي» .تضيف امل ـصــادر أن
«ق ــوى األم ــن تـحـتــاج ه ــذه الـكــامـيــرات
ملمارسة صالحياتها في إطار مكافحة
الجرائم ،بالسرعة املطلوبة ،وخاصة
في مجال السرقة والنشل ،وهي جرائم
ليست من صالحية الجيش».
ال ـس ــؤال الــرئـيـســي هـنــا يـطــرحــه أحــد
أعضاء البلدية السابقني ،عن جدوى
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توتر في الجنوب:
تفجير وقنبلة
دخانية

امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر ت ــوأم ــا
لـلـمــركــز األول ،س ــواء بتجهيزاته أو
بمهمته ،والذي لم يوضع في الخدمة
ً
أصال ُإال منذ نحو عام ،رغم جاهزيته.
ف ـه ــل أن ـ ـشـ ــئ ل ــرف ــع ت ـك ـل ـفــة املـ ـش ــروع
وسحب ماليني إضافية من صندوق
البلدية؟ يجيب مسؤول أمني بالقول
إن «الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج املـ ـعـ ـتـ ـم ــد ف ـ ــي ك ــاف ــة
دول ال ـعــالــم يـقـضــي بــإقــامــة غرفتني
للمراقبة ،واح ــدة رئيسية ،والثانية
ل ــاحـ ـتـ ـي ــاط .وال ـك ـل ـف ــة الـ ـكـ ـب ــرى هـنــا
هــي لشبكة االت ـصــال بــن الكاميرات
وغرفتي التحكم ،وللكاميرات ونظام
التحكم وخوادم حفظ البيانات ،ال في
الـغــرفــة نفسها الـتــي ال تـعــدو كونها
ُ
م ـكــانــا ُوضـ ـع ــت ف ـيــه ش ــاش ــات تــدفــع
عليها الحصة األقل من املشروع».
التصويت في املجلس البلدي أعطى
األك ـ ـثـ ــريـ ــة ل ـ ـقـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي،
باستثناء صوتني للجيش اللبناني.
األهم هنا ،أن تيار املستقبل استخدم
بـ ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت ب ـش ـخ ــص رئ ـي ـس ـهــا
السابق بالل حمد ورئيسها الحالي
ج ـم ــال ع ـي ـتــانــي م ــن أجـ ــل «ت ـهــريــب»
 36م ـل ـي ــون دوالر (ك ـل ـف ــة املـ ـش ــروع
ً
ك ــام ــا) م ــن أم ـ ــوال داف ـع ــي الـضــرائــب
ف ـي ــي بـ ـي ــروت مل ـص ـل ـحــة ج ـه ــاز أم ـنــي
دون آخــر ،وحرمان سكان العاصمة،
تــال ـيــا ،م ـشــاريـ َـع إنـمــائـيــة ك ــان يمكن

تنفيذها بواسطة هذا املبلغ الضخم.
ً
فلماذا أصال يفترض ببلدية بيروت،
ال الـحـكــومــة أو األم ــن الــداخ ـلــي ،دفــع
تكلفة مشروع مماثل؟ والخطير في
ذل ــك أن م ـش ــروع ال ـكــام ـيــرات األمـنـيــة
وامل ــراقـ ـب ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـح ــري ــري
وب ـل ــدي ــة بـ ـي ــروت ،م ـســألــة «بـسـيـطــة»
ي ـجــري فـيـهــا االل ـت ـفــاف عـلــى مجلس
الـ ــوزراء ،مــن دون دراس ــة جــديــة ،رغم
ً
أن مـشــاريــع كـهــذا تثير ج ــدال واسعًا
حــول الـعــالــم ،لجهة الــربــط بــن األمــن
والـخـصــوصـيــة .ويـكـتـســب املــوضــوع
أهمية أكـبــر فــي ظــل املـعـلــومــات التي
تـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن الـ ـسـ ـع ــي إلـ ـ ــى إسـ ـق ــاط
ه ــذه ال ـت ـجــربــة ع ـلــى مــديـنـتــي صـيــدا
وطرابلس لوضع املــدن الكبيرة التي

رفضت بلدية
بيروت ،بأكثرية
أعضائها ،تسليم غرفة
ّ
التحكم للجيش

يحظى «املستقبل» بنفوذ فيها ،تحت
سيطرة جهاز أمني واحد .يبدو األمر
جليًا أن الحريري يريد «فدرلة» األمن
واملدن ،وتعزيز فكرة تابعية كل جهاز
لقوة سياسية طائفية معينة؛ وليس
ّ
رف ـض ــه ل ـت ـســلــم ال ـج ـيــش إال ان ـطــاقــا
م ــن ذلـ ـ ــك .وخـ ـص ــوم ــه أيـ ـض ــا ل ـي ـســوا
أفضل منه ،في طائفتيهم ورغباتهم
«الفدرالية».
ق ـب ــل ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــرار األخ ـي ــر
ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـبـ ـل ــدي ،ج ـ ــرت م ـنــاق ـشــة
ّ
حـ ــل ردي ـ ــف ي ـق ـضــي بـتـسـلـيــم م ــراك ــز
املــراق ـبــة لـلـجـنــة أم ـن ـيــة ت ـش ــارك فيها
كل األجهزة« ،لضمان منع استخدام
املعلومات بطريقة خاطئة» ،إال أنها
قوبلت بالرفض من الحريري أيضًا.
يمكن ملا سبق أن يدخل ضمن صراع
ال ـص ــاح ـي ــات ب ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
ورغبة كل حزب سياسي يمثل طائفة
معينة أن يتحكم بأمن املنطقة التي
يـسـعــى «ل ـتــروي ـض ـهــا» .لـكــن املشكلة
اإلضــافـيــة تكمن فــي اسـتـخــدام أمــوال
البلدية لتمرير صفقة من نوع مراقبة
حــركــة امل ــواط ـن ــن ،وح ــرم ــان الـسـكــان
 36مليون دوالر في مدينة ينقصها
الـحـ ّـد األدن ــى مــن املـشــاريــع اإلنمائية
وت ـع ــان ــي أزم ـ ــة ف ــي ب ـن ــاه ــا الـتـحـتـيــة
ومرافقها ومساحاتها العامة وسائر
خدماتها األساسية.

ل ــم ي ـكــن ال ـج ـنــوب أم ــس بـمـنــأى
عــن االع ـت ــداء ال ــذي نـفــذه الـعــدو
اإلسرائيلي على ريف القنيطرة
فــي ال ـج ــوالن ال ـس ــوري املـحـتــل.
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـح ــرب ـي ــة امل ـع ــادي ــة
كثفت مــن تحليقها فــي أجــواء
ال ـج ـنــوب مـنــذ س ــاع ــات م ــا بعد
ال ـظ ـه ــر .ب ــال ـت ــزام ــن م ــع قـصــف
صـ ـ ــاروخ ع ـل ــى م ــوق ــع لـلـجـيــش
ال ـســوريّ ،
دوى صــوت انفجار
على بعد عشرات الكيلومترات
م ــن الـ ـح ــدود م ــع الـ ـج ــوالن ،فــي
وادي ال ـن ـم ـي ــري ــة  -زفـ ـت ــا ،بــن
ق ـض ــاءي ال ــزه ــران ــي والـنـبـطـيــة.
وتـ ـض ــارب ــت املـ ـعـ ـل ــوم ــات ح ــول
مصدر الـصــوت قبل أن ّ
ترجح
املـعـلــومــات أن ي ـكــون ال ـعــدو قد
ف ـ ّـج ــر ج ـه ــاز ت ـن ـصــت .وض ــرب
الجيش طوقًا أمنيًا في املنطقة.
قبل ذلك ،وعند ساعات املساء
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،سـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ع ـن ــد
بــوابــة فــاطـمــة فــي بـلــدة كفركال
(مـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــون) .ب ـي ـن ـم ــا ك ــان ــت
ّ
قـ ــوة م ــن ج ـي ــش الـ ـع ــدو ت ــرك ــب
جـ ـهـ ــاز ت ـن ـص ــت فـ ـ ــوق ال ـ ـجـ ــدار
اإلس ـم ـن ـتــي ،ع ـمــد ال ـج ـن ــود إلــى
تمزيق جــانــب مــن الفـتــة تحمل
صـ ــور اإلمـ ـ ــام م ــوس ــى ال ـصــدر
وعـ ــدد م ــن ش ـه ــداء أم ــل مـثـبـتــة
ف ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدار ،فـ ــاح ـ ـتـ ـ ّـج ع ــدد
مـ ــن األهـ ـ ــالـ ـ ــي ،وحـ ـ ــاولـ ـ ــوا الـ ــرد
ب ـن ــزع ال ـع ـم ــود الـ ــذي ُيـسـتـخــدم
قــاعــدة لـلـجـهــاز .وأط ـلــق جـنــود
جيش االحـتــال قنبلة دخانية
أص ـ ــاب ـ ــت شـ ـخـ ـص ــن ب ـح ــال ـت ــي
اخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق اس ـ ـتـ ــدعـ ــت ن ـق ـل ـه ـمــا
إل ـ ـ ــى م ـس ـت ـش ـف ــى م ــرج ـع ـي ــون
الحكومي ،فيما انتشر الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي ودوري ـ ـ ـ ــة مـ ــن قـ ــوات
اليونيفيل.
(األخبار)

إضراب «اللبنانية» مستمر:
الطالب يقودون التحرك!
فاتن الحاج
ّ
ل ــم ي ـعــلــق إق ـ ــرار م ـش ــروع امل ــوازن ــة في
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء إضـ ـ ـ ــراب ال ـجــام ـعــة
اللبنانية .فرابطة األساتذة املتفرغني
ال ـت ــي رب ـط ــت ال ـت ـح ــرك م ـنــذ انـطــاقـتــه
ّ
ق ـبــل  20ي ــوم ــا ب ــامل ــوازن ــة ،وج ـ ــدت أن
«الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـ ــم تـسـتـجــب
لـلـمـطــالــب األســاس ـيــة لــأســاتــذة التي
ان ـط ـل ــق ت ـح ــرك ـه ــم مـ ــن أج ـل ـه ــا م ـن ــذ 3
أشهر ،وهي :الثالث درجات والخمس
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ل ـل ـج ـم ـي ــع ودخـ ـ ـ ـ ـ ــول املـ ـ ــاك
وال ـ ـت ـ ـفـ ــرغ» .وخـ ـ ــال دراسـ ـ ـ ــة املـ ــوازنـ ــة
ال ـعــامــة اس ـت ـج ــدت ،بـحـســب الــراب ـطــة،
مطالب جــديــدة ومنها رفــض املساس
ّ
بــالــراتــب وامل ـع ــاش ال ـت ـقــاعــدي وبـســن
ً
الحصول عليه ( ٢٥سنة بــدال من )٢٠
والتقديمات االجتماعية ،وعدم خفض
موازنة الجامعة.
ال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة اسـ ـتـ ـغ ــرب ــت ب ـ ـيـ ــان رئ ـي ــس
الـجــامـعــة ف ــؤاد أي ــوب وال ــذي يدعوها
ف ـيــه إلـ ــى الـ ـع ــودة ع ــن اإلض ـ ـ ــراب على
خلفية أن ال خفض ملــوازنــة الجامعة،
داعـ ـي ــة إي ـ ــاه وم ـج ـل ــس ال ـج ــام ـع ــة إل ــى
مؤازرة الرابطة في تحركها املتصاعد
ً
وف ــي مـطــالـبـهــا املـحـقــة ب ــدال م ــن خــرق
اإلضراب وإصدار بيان التمني بوقفه،
َ
ّ
«وخصوصًا أن الرئيس ت َح ّسر مرات
عـ ــدة ع ـلــى خ ـفــض املـ ــوازنـ ــة املـسـتـمــر،
والــذي بلغ السنة الفائتة حسب قوله
 40مليارًا و 600مليون ليرة .أما لهذه
السنة فــإن مفاعيل القانون 2017/46
وم ـس ـت ـح ـق ــات الـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي
ّ
تــرتــب حــوالــى  40مليار ليرة لبنانية
إضافية على موازنة الجامعة».
وبــالـنـسـبــة إل ــى م ــوق ــف الـ ـط ــاب ،رأت
الــراب ـطــة أن ــه يــؤســس الن ـط ــاق حــركــة
ّ
طــابـيــة واعـ ــدة ت ــذك ــر بــأم ـجــادهــا بني
األرب ـع ـي ـن ـيــات والـسـبـعـيـنـيــات عـنــدمــا
اس ـت ـط ــاع ــت ف ـ ــرض إن ـ ـشـ ــاء ال ـجــام ـعــة
وكلياتها التطبيقية وباقي الحقوق.
ودع ــت ال ـطــاب إل ــى الـتـضــامــن فــي ما
بينهم لتحقيق مطالبهم.
أمــس ،احتضنت قاعة أنــور الفطايري
فــي كلية التربية الجمعية العمومية
لحركة الطالب املستقلني التي ّ
توجت
باالعتصام الثاني للطالب وأساتذتهم
أمام وزارة التربية دفاعًا عن الجامعة.
املـعـتـصـمــون نــاق ـشــوا مـصـيــر إض ــراب
األســاتــذة والـخـطــوات املقبلة فــي حال
إق ـ ـ ــرار مـ ـش ــروع امل ـ ــوازن ـ ــة ف ــي مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وك ـ ــان س ـقــف امل ـط ــال ــب ال ــذي
رفعوه في الجمعية العمومية عاليًا،
وان اختلفت امل ـقــاربــات بـشــأن أشـكــال
الـ ـتـ ـح ــرك .ف ــال ـب ـع ــض رأى أن تـعـلـيــق
اإلضـ ـ ــراب سـيـضـ ّـيــع فــرصــة تــاريـخـيــة
بـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـلـ ــوح ف ـ ــي األفـ ـ ـ ــق السـ ـتـ ـع ــادة
الحركة الطالبية .هؤالء دعوا الطالب
إلى البقاء في الشارع والتصعيد عبر
إق ـف ــال أب ـ ــواب ال ـك ـل ـيــات ح ـتــى تحقيق
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة األك ــاديـ ـمـ ـي ــة
واملــال ـيــة واإلداري ـ ـ ــة ،ورف ــع ميزانيتها
ال تقليصها ،وإنـشــاء مجمعات الئقة
وتـطــويــر املـنــاهــج األكــاديـمـيــة وإج ــراء
االنتخابات الطالبية وإعـطــاء حقوق
األس ــات ــذة .وأك ــد ط ــاب آخ ــرون أهمية
أن ت ـس ـت ـم ــر املـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـ ــع ال ـس ـل ـطــة
الـسـيــاسـيــة ،ول ـكــن لـيــس عـلــى حساب
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي وإنـ ـه ــائ ــه ب ـش ـك ــل ال
ي ـل ـح ــق ال ـ ـضـ ــرر ب ــالـ ـط ــاب ويــوق ـع ـهــم
فـ ــي ظـ ـ ــروف دراس ـ ـيـ ــة ص ـع ـب ــة .ووفـ ــق
أنـصــار هــذا ال ــرأي ،يمكن الـلـجــوء إلى
أش ـكــال مختلفة لـلـتـحــرك مـثــل تنفيذ
اعتصامات خارج الدوام.
بعض من شارك في االعتصام الثاني
أمل أن يكون بعد هذا التاريخ ليس كما
قبله باتجاه استعادة حقوق الجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة« .ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع» ب ـع ــد ال ـغ ـيــاب

)هيثم الموسوي(

ّ
رابطة األساتذة تمنت
على رئيس الجامعة
عدم خرق اإلضراب

الطويل ملواجهة قــرارات السلطة ،قرار
ج ــريء ،بحسب الطالب ربيع شمص،
ي ـقــابــل جـ ــرأة الـسـلـطــة ب ـحــق الـجــامـعــة
لـجـهــة امل ـس ــاس بـمـيــزانـيـتـهــا بــذريـعــة
الـ ـتـ ـقـ ـش ــف واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
واإلداري بــاسـتــراتـيـجـ ّـيــاتــه املـلـتــويــة،
ً
تـطــاوال على هــذا الـصــرح بما يعكسه
من قيم وطنية وأكاديمية.
أم ـ ــا رئـ ـي ــس ال ــرابـ ـط ــة ي ــوس ــف ضــاهــر
فخاطب الـطــاب بــالـقــول« :السلطة لن
تعيد لكم حقوقًا تنسجم مع أحالمكم،
فـخــروج  80ألــف طــالــب مــوحــديــن على

اخ ـتــاف آرائ ـه ــم ومـشــاربـهــم سيجعل
الكلمة لكم».
املعتصمون ســاروا مــع أساتذتهم في
تظاهرة انطلقت من منطقة األونيسكو
على وقــع هتافات «عـلــم ،حــريــة ،عدالة
اجتماعية» ...و«خــط أحمر خط أحمر
هـيــدي الجامعة خــط أح ـمــر» .وجــابــوا
منطقة كورنيش املزرعة قبل أن يعودوا
إلى األونيسكو حيث دخلوا حرم كلية
اإلع ــام ،وقــد نــزل أساتذتها وطالبها
ملالقاتهم في امللعب قبل أن يسمح لهم
مدير كلية التربية ـ ـ الفرع األول وسيم
الخطيب بتنظيم الجمعية العمومية
في قاعة شهيد الحركة الطالبية رئيس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي لـ ـط ــاب ال ـجــام ـعــة
اللبنانية أنور الفطايري.
في حرم املجمع الجامعي في الحدث،
نـصــب نـ ــادي سـمــا ال ـخ ـيــم ،ابـ ـت ـ ً
ـداء من
بـعــد ظـهــر أم ــس مطالبًا بــإنـهــاء الـعــام
الدراسي وعدم إلحاق الضرر بالطالب
وتأسيس لجان مشتركة بني األساتذة
وال ـط ــاب للتنسيق بـيـنـهــم ،بــاعـتـبــار
أن ـ ـهـ ــا ال ــوسـ ـيـ ـل ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة لـلـتـغـيـيــر
الحقيقي.

