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لبنان

لبنان
قضية لقيت نتائج تثبيت األساتذة في مالك الجامعة األميركية في بيروت ،للسنة الثانية على التوالي ،اعتراضات
من أساتذة ُرفضت طلبات تثبيتهم .وقد أثار هؤالء شبهة تكرار «سيناريو» العام الفائت باستخدام ملف التثبيت
وسيلة لـ«إقصاء» األساتذة غير ُ
المرضى عنهم

تقرير

نهاية «بسطة الكتب» في بئر العبد

بلدية حارة حريك تكتشف مخالفة!

نتائج تثبيت أساتذة :AUB
نهج «اإلقصاء» مستمر؟
هديل فرفور
لـلـسـنــة ال ـث ــان ـي ــة ،ي ـث ـيــر م ـلــف تثبيت
األســاتــذة فــي الجامعة األميركية في
بـ ـي ــروت ات ـه ــام ــات ل ـ ـ ــإدارة بــاعـتـمــاد
«االس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة» ،و ُب ــاس ـت ـخ ــدام هــذا
امللف لـ«إقصاء غير املرضى عنهم».
ّ
وبحسب املـعـلــومــات ،ف ــإن مــن بــن 45
أسـ ـت ــاذًا ت ـق ـ ّـدم ُــوا ب ـط ـل ـبــات تثبيتهم
فــي آب  ،2018قبلت طلبات  ،36فيما
ّ
ُرفضت تسعة .مصادر االساتذة أكدت
ل ــ«األخ ـبــار» «ع ــدم أهـلـيــة» بـعــض من
َّ
تم تثبيتهم في مقابل إقصاء أساتذة
ّ
ُ
«يـشـكـلــون أرق ــام ــا صـعـبــة» .ورغ ـ ّـم أن
مثل هــذه االعتراضات تبدو متوقعة
ّ
مــن املتضررين مــن النتائج ،إل أنها
ّ
تذكر باملالبسات التي أحاطت بملف
التثبيت الـعــام الـفــائــت (عـنــدمــا أعيد
إح ـي ــاء ه ــذا امل ـل ــف ب ـعــد  45ع ــام ــا من
ت ــوقـ ـف ــه) ،إذ أبـ ـ ــدى أكـ ـث ــر م ــن ثــاثــن
أس ـت ــاذًا ،يــومـهــا ،اسـتـيــاء هــم مــن آلية
دراسـ ــة الـطـلـبــات ،مــؤكــديــن أن «غبنًا
ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا» لـ ـح ــق ب ـ ـهـ ــم .ون ـ ـقـ ــل ه ـ ـ ــؤالء،
ي ــوم ـه ــا ،ع ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـجــامـعــة
للشؤون األكاديمية محمد حراجلي
ّ
إق ـ ــراره بـ ــأن بـعــض الـطـلـبــات ُرفـضــت
ّ
ّ
ّ
ألن أصحابها يتسمون بــ«الـتـمــرد»،
ليأخذوا
وعليهم «تحسني سلوكهم» ُ
فرصهم في التثبيت في املـ ّـرة املقبلة.
(راج ـ ــع ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة :تنظيم
أم تطهير؟ https://al-akhbar.com/
 .)263890/Communityاملعترضون
عـلــى نـتــائــج الـتـثـبـيــت ال ـع ــام املــاضــي
ّ
ّ
أكدوا أن ملفات األساتذة لم تدرس وفق

القواعد العلمية واملعايير األكاديمية
التي تنص عليها الجامعة ،بــل وفق
«استنسابية غير ُمـبـ ّـررة» ،خصوصًا
ّ
أن غالبية مــن رفـضــت طلباتهم كــان
قد مضى على تدريسهم في الجامعة
ّ
(تنص
نحو عشر سنوات على األقــل
ت ــوصـ ـي ــات «ج ـم ـع ـي ــة األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة فــي
الـ ـج ــامـ ـع ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة» «»AAUP
ع ـلــى م ـب ــدأ تـثـبـيــت أي أس ـت ــاذ يعمل
سبع سـنــوات متواصلة فــي مــاك أي
جامعة ،باعتبار أن هــذه فترة كافية
ليثبت كفاءته).
بـ ـع ــض األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة امل ـع ـن ـي ــن بــامل ـلــف
ّ
ال ـ ـي ـ ــوم ي ــتـ ـهـ ـم ــون إدارة ال ـج ــام ـع ــة
باعتماد املعيار نفسه هذا العام« ،إذ
كـيــف ُيـعـقــل أن ُي ــرف ــض طـلــب تثبيت
رئـ ـيـ ـس ــة قـ ـس ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ف ـ ــي كـلـيــة
اآلداب والعلوم التي دفعت الجامعة
كلفة عالية الستقدامها مــن الـخــارج
ّ
لـتــولــي ه ــذه املـهـمــة بـسـبــب كـفــاء تـهــا،
ُ
فيما تقبل طلبات مــن هــم أقــل كفاءة
م ـن ـه ــا فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا؟» .كــذلــك
ُرف ــض طلبا أسـتــاذيــن فــي كلية إدارة
األع ـم ــال «م ـش ـهــود لـهـمــا بكفاءتهما
ّ
األكــاديـمـ ُيــة» .ونـقــل أحــد األســاتــذة أن
أحــده ـمــا أب ـلــغ مــن قـبــل عـمـيــد الكلية
ّ
بـ ـ ــأن ت ـق ـي ـيــم م ـل ـفــه م ــن ق ـب ــل ال ـع ـم ــادة
ُ
كــان إيجابيًا «ولــم يفهم سبب رفض
اإلدارة للطلب».
ّأما كلية الهندسة التي شهدت طلبات
ً
أســاتــذتـهــا «تـشـحـيــا» الـعــام املــاضــي
ـط قـبـلــت طـلـبــاتـهــم) ،فتقول
( %44فـقـ ّ
امل ـص ــادر إنـ ــه ت ــم «تـ ـ ــدارك» األمـ ــر عبر
قبول كل الطلبات هذا العام باستثناء

بورتريه

حافظ جريج

«حكواتي» الملح

ّ
من «ملحة أمه» في أنفه إلى سوق جبيل ،يسير حافظ
جريج أسبوعيًا ليسرد حكاية الملح اللبناني الذي ّ
تعد بلدته
ّ
أنفه إحدى مدنه .ال يكل الحكواتي من استعادة دروب الملح
«من إيام الرومان وحتى إيام دير الناطور اليوم» .تلك الحكاية
التي ستصدر قريبًا في كتاب يحمل عنوان «حبات الملح»
راجانا حمية
م ــع آخ ــر «ق ـط ـف ــة» ،ال ـع ــام امل ــاض ــي ،مــات
الـيــاس الـنـ ّـجــار ،أكبر «املــاحــن» فــي ّ
دده
الكورانية .قبل ساعات قليلة من موته،
مـ ّـر على مالحته ،قبل أن يـعــود أدراج ــه

صوب الكنيسة .هناك ،فارق التسعيني
ع ـم ــره ال ـ ــذي ق ـضــى  67ع ــام ــا م ـنــه في
«شغل» امللح.
ال ـيــوم ،ب ــدأ مــوســم املـلــح مــن دون الـيــاس
ّ
النجار .توقفت مالحة أخرى عن العمل،
ومــات معها جــزء من الحكاية .مع ذلك،

ُ
ّ
ـد .وأضافت أن «املفارقة أن عددًا
واحـ ُ
ممن قبلت طلبات تثبيتهم هم طالب
ســابـقــون ألس ــات ــذة ُرف ـضــت طلباتهم
العام املاضي».
رغـ ـ ــم ك ـ ــل م ـ ــا س ـ ـبـ ــق ،ت ـل ـف ــت مـ ـص ــادر
مـ ـح ــاي ــدة وم ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـلــف ال ـ ــى أن
حظوظ أســاتــذة الدفعة الثانية أعلى
ّ
م ــن أســاف ـهــم« ،ألن آل ـيــة االس ـتــرحــام
مغايرة ملا كانت عليه العام املاضي»،
وأوض ـ ـحـ ــت« :ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ،كــانــت
اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـح ـ ـصـ ــورة بـ ـطـ ـل ــب ُي ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه
االستاذ املعترض الى رئيس الجامعة
ف ـقــط .ولــأخ ـيــر وح ــده حــريــة الـقـبــول
ودرس ال ـط ـلــب ،فـيـمــا ت ــدرس طلبات
االس ـت ــرح ــام حــال ـيــا لـجـنــة مــؤل ـفــة من
 13عضوًا ،ما يجعل درس األمر أكثر
ّ
الشخصانية»،
جدية وأكثر بعدًا عن
ُ
ّ
عـلـمــا ب ــأن  21طـلــب اس ـتــرحــام قــدمــت
العام املاضي رفضها رئيس الجامعة
فضلو خوري كلها.
م ـصــدر رس ـمــي فــي «األم ـيــرك ـيــة» قــال
ّ
في اتصال مع «األخبار» إن الجامعة
ُ ّ
«لــن تعلق أب ــدا على األم ــور املرتبطة
بـ ـ ـش ـ ــؤون املـ ــوظ ـ ـفـ ــن أو املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املتعلقة بالتقييمات األكاديمية».

ّ
جدد مجلس أمناء الجامعة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت
(،)Board of Trustees
قـ ـب ــل نـ ـح ــو سـ ـت ــة أشـ ـه ــر،
ل ــرئ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة فـضـلــو
خــوري لوالية ثانية تنتهي
سـ ـ ـن ـ ــة  .2025وعـ ـلـ ـم ــت
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ّأن امل ـج ـل ــس
استعان بشركة Spencer
 Stuartلتقييم أداء خوري
ّ
قـبــل ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار« ،وه ــو
أمر لم تعتده الجامعة ،وما
كـ ـ ــان ل ـي ـك ــون لـ ـ ــوال وجـ ــود
عالمات استفهام حول أداء
الــرئـيــس» ،على حـ ّـد تعبير
مصادر إداريــة أشارت إلى
أن املجلس «املنحاز لخوري
ونائبه للشؤون األكاديمية
مـحـمــد حــراج ـلــيُ ،منكفئ
عــن أداء دوره الـفـعـلــي في
املـ ـح ــاسـ ـب ــة وامل ـ ـس ـ ــاءل ـ ــة»،
و«تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم آل ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـمـ ـل ــه
ت ـنــاق ـضــات ك ـث ـيـ ُـرة دف ـعــت
ببعض أعضائه املستقلني
م ـمــن يـتـمـتـعــون بخلفيات
أكــاديـمـيــة عالية الــى تقديم
استقاالتهم».

ّ
بت طلبات االسترحام
لم يعد في يد رئيس
الجامعة وحده
(مروان طحطح)

ت ــرك عـمـيــد امل ــاح ــن ،كـمــا ص ــار اسـمــه
أواخر عمره ،شغفه ملن بقي هناك .واحد
من هؤالء هو حافظ جريج .يكمل األخير
س ـي ــرة امل ـل ــح ع ــن أم ــه ال ـت ــي ع ــاش ــت مئة
أعوام تشتغلها وترويها.
وثالثة
ٍ
من أنفه ،حيث مالحة ّأمــه ،ينتقل جريج
فـجــر كــل سـبــت إل ــى ال ـســوق العتيق في
ً
مــدي ـنــة جـبـيــل ح ــام ــا م ـعــه إن ـتــاجــه من
امللح .هو ليس بائعًا ،بقدر ما هو «راوي
ّ
قصة» .حضوره إلى السوق ليس هدفه
«أن ن ـب ـيــع امل ـل ــح ف ـق ــط ،وإنـ ـم ــا أن نخبر
عــن تــاريــخ ملحنا وأمــاكــن إنـتــاجــه ومــا
تتعرض له اليوم» .لذلك ،ال يحسب غلته
ف ــي آخ ــر ن ـه ــاره ،فـكــل م ــا ي ـعــود ب ــه هــذا
ً
املنتج «خير وبــركــة» .ال يهمه أصــا كم
يجني .املهم أنه «يشتغله» بشغف« :كل
شـغــل بتشتغليه بـهـيــدا الـنـفــس بتجني
مـنــو أف ـضــل مـمــا يـمـكــن إن ــو تـجـنــي من
عمل تجاري».
هـ ــذه ال ـع ــاق ــة أس ــاس ـه ــا ال ـب ـح ــر .وهـ ــذا،
بــال ـن ـس ـبــة ل ـج ــري ــج ،ل ـي ــس ف ـق ــط «س ـمــك
وم ـل ــح» ،وإن ـمــا ش ـغــف .الـبـحــر مـصـيــدة.
بجانبه ،أكمل جريج  68عامًا من العمر
بدأها بعمر سنتني مع أمــه عند شاطئ
أنفه .هذا ما كنت تفرضه «الديموغرافيا
ف ــي ح ـي ـن ـهــا» :ال ـن ـســاء واألوالد ألع ـمــال
امل ــاح ــات والـ ــرجـ ــال لـلـصـيــد وال ــزراع ــة
والتجارة .هكذاّ ،
تربى مع من يشبهونه
على شــواطــئ أنـفــه بــن «غـبــابـيــط» امللح.
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ّ
ص ـح ـيــح أن ـه ــم ت ـع ــل ـم ــوا ،إال أن صحبة
البحر ّ
ردتهم إليه .درس جريج في كلية
ال ـح ـقــوق وال ـع ـل ــوم الـسـيــاسـيــة «ب ــس ما
عملت محامي» .وألنه لم يكن قادرًا على
تــرك إرث أمــه« ،عملت بالتدريس وعلى
ّ
املالحة» التي بقيت له بعدما تقاعد من
عمله في التعليم.
اليوم ،هو مالح في أنفه وبائع و«حكواتي»
فــي ســوق جبيل وفــي مهرجانات امللح.
يتوكأ على ذاكــرتــه لـســرد تلك الحكاية
لقاصديه عــن إنـتــاج امللح اللبناني وعن
النباتات التي تعيش معه وآخــر قالعه.
هــذا «امل ــارش» ال ــذي يــواظــب عليه جريج
ك ــان ن ــواة ال ــرواي ــة الـتــي سـتـصــدر قريبًا
باسمه تحت عنوان «حبات امللح» .وفيها،
يجمع قصصه وقصص الناس مع امللح
وم ــا كــانــه وم ــا آل إل ـيــه ال ـي ــوم م ــع طـفــرة
املـنـتـجـعــات الـسـيــاحـيــة الـتــي قــامــت فــوق
امل ــاح ــات ،و«ال ـح ــرب» الـقــائـمــة ال ـيــوم مع
ديــر الـنــاطــور ،آخــر مساحة إلنـتــاج امللح
في الشمال.
يــرفــض جــريــج أن ينتهي املـلــح اللبناني
ه ـكــذا .وه ــو إذ يـمـ ّ
ـن لـهــذا املـنـتـ ّـج فــي ما
وص ــل إل ـيــه ،إال أن ــه يــأســف ل ــ«قــلــة وفــاء
البعض» الذين استبدلوا حياتهم ونمط
عيشهم ورزق ـهــم للعمل «عـنــد الـنــاس».
امللح هو «اللي عمل املدينة» قبل أن تأتي
الوظائف ،وهو كان املال بالنسبة لكثير
مــن ال ـعــائــات وك ــان يـجــري ال ـت ـبــادل بــه.

فمقابل امللح «كنا نأكل املؤونة الجبلية
وتذوقنا البطيخ من الطنابر التي كانت
ت ــأت ــي م ــن جـ ـب ــال املـ ـنـ ـي ــة ...املـ ـل ــح خ ـ ّـرج
ومهندسني وأط ـبــاء» ،وال يــزال
محامني
ّ
كذلك بالنسبة للقلة التي ال تزال تعتاش
من مردوده.
امل ـلــح الـلـبـنــانــي لـيــس «إب ــن م ـب ــارح» .هــو،
فــي أنـفــه ودده وفـيــع وغـيــرهــا« ،مــن أيــام
الـ ــرومـ ــان وال ـف ـي ـن ـي ــق» .يـسـتـنــد ف ــي ذلــك
عـلــى ك ـت ــاب ملـ ـ ّ
ـؤرخ أمل ــان ــي اس ـمــه «لـبـنــان
ٍ
الـقــديــم» ،يـســرد فيه امل ــؤرخ حكاية «تلك
املادة البيضاء التي اكتشفها الفينيقيون
ص ــدف ــة ح ـيــث كـ ــان ي ـقــذف ـهــا ال ـب ـحــر في
الجور الطبيعية التي صار اسمها الحقًا
غبابيط»ّ .
تذوقها الفينيقيون «فوجدوا
لها طعمًا مستساغًا واكتشفوا الحقًا
أنها تحفظ أطعمتهم ،فاستخدموها في
أسفارهم ،كما استخدمها الــرومــان في
صناعة األرجوان».
مــن ه ـنــاك ،ك ــان صـيــت امل ـلــح ،وه ــو لذلك
«ل ـي ــس ب ـح ــاج ــة إلـ ــى دعـ ــايـ ــة» .أمـ ــا امل ـلــح
امل ـس ـتــورد ال ــذي غ ــزا األسـ ــواق اللبنانية
وخـ ّـرب املهنة فقد بدأ «مع اإلنتداب الذي
عمد إلى منع إنتاج امللح لحماية مصالح
تجار بيروت الذين بدأوا باستيراد امللح».
في تلك الفترة ،عمدت سلطات اإلنتداب
إلى تكسير املالحات فكان ّ
الرد بـ«ثورات
ف ــي الـ ـبـ ـت ــرون وأنـ ـ ـف ـ ــه» .ي ــومـ ـه ــا ،اع ـت ـمــد
األهــالــي ّ
«ردي ــة» ال يــزال جريج يحفظها.

منتجعات سياحية
فوق
نشأت خالل الحرب ّ
نحو  450ألف متر مربع
من المالحات

كانوا يقفون أمــام مالحاتهم وي ـ ّ
ـرددون:
ّ
ّ
بتتكسر  /لــو تحت السيف
«مــاحــة مــا
ّ
ّ
متنا  /ملحة ما بتتكسر  /هاي عيشتنا
ورزقتنا».
استمرت الحرب حتى سنوات اإلستقالل
حــن ع ــادت امل ــاح ــات إل ــى الـعـمــل بـقــرار
حكومي ،قبل أن يصدر قــرار بتنظيمها
م ـ ــن خ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـحـ ـص ــال م ـس ـت ـث ـمــري
املالحات على تصاريح .عام  1956صدر
أول ق ـ ــرار يـسـمــح ل ـل ـمــاحــن بـتــأسـيــس
نقابة كانت مدينة امللح أنفه مركزها .في
ذلك الوقت ،كان اإلستهالك املحلي يقدر
بخمسني أل ــف طــن سـنــويــا« ،كــانــت أنفه
وال ـجــوار تنتج منه  35ألــف ط ــن» .وكــان
اإلن ـت ــاج املـحـلــي «مـحـمـيــا ب ـق ــرار رسـمــي
وضع ضريبة قاسية على اإلستيراد».

ه ـ ـكـ ــذا ،سـ ـ ــار ال ـ ـن ـ ـظـ ــام .كـ ـ ــان امل ــاح ــون
ي ــدفـ ـع ــون ال ـ ــرس ـ ــوم مـ ـق ــاب ــل اس ـت ـث ـم ــار
امل ــاح ــات ،واس ـت ـم ــروا عـلــى ه ــذه الـحــال
حتى اندلعت حرب العام  .1975يومها،
ت ــوقـ ـف ــت املـ ـ ــاحـ ـ ــات .ازدادت ال ـح ــاج ــة
إل ــى امل ـل ــح ،ف ـص ــاروا يـسـتـخــرجــونــه من
الصخور ومــن ثم يطحنونه ويكررونه.
ّ
يتذكر جريج بحسرة «كيف كانت تقف
عشرات الكاميونات أمام معامل التكرير
منتظرة دوره ــا ،فيما املــاحــات الـتــي ال
يحتاج ملحها للتكرير متوقفة» .يومها
أيضًا ،دخل املستورد بقوة.
في أواخر الثمانينيات ،أعاد أبناء املنطقة
إح ـي ــاء مــاحــات ـهــم .ول ـك ــن ،ك ــان ثـمــة ما
تـغـيــر .ك ــان «ص ــار بـهـيــدي الـفـتــرة غــزو
للملح املستورد وللمنتجعات السياحية
الـ ـت ــي اشـ ـت ــرت حـ ـق ــوق اإلس ـت ـث ـم ــار مــن
أصحاب املالحات وقامت فوقها».
ما الــذي تغير؟ يقول جريج «كــل شيء،
إال ط ـع ـم ــة امل ـ ـ ـلـ ـ ــح» .ص ـ ـغـ ــرت م ـس ــاح ــة
اإلن ـ ـتـ ــاج .طـ ــار م ــا ي ـق ــار  800ألـ ــف متر
مـ ــربـ ــع «م ـن ـت ـج ـع ــات س ـي ــاح ـي ــة ن ـش ــأت
خالل الحرب ،منها  450ألف متر ّ
مربع
مالحات» ،وقسم آخر هجره أهله ،وقسم
ّ
ثالث معطل وال يزال «بأمر من بطركية
الــروم االرثــوذوكــس ،خصوصًا أن أكبر
مـســاحــة إنـتــاجـيــة للملح فــي لـبـنــان ملك
لوقف ديــر الناطور» .قبل ذلــك ،كــان ثمة
عقد استثمار بــن «البطركيةواملالحني

في أنفه وفيع ودده والـقــرى على التالل
الـقــريـبــة م ــن ال ـب ـحــر» .وكـ ــان م ــن ضمن
العقد بندان «أحدهما يقول إنه إذا أرادت
املطرانية إلـغــاء املــاحــات يجب أن تدفع
تـعــويـضــا إل ــى أصـحــابـهــا ي ـق ـ ّـرره خبير
بـحـســب سـعــر امل ـتــر ال ـحــالــي ،وثانيهما
أنـ ــه إذا أرادت ال ــدول ــة إلـ ـغ ــاء امل ــاح ــات،
ال ت ــدف ــع امل ـطــران ـيــة اي ت ـع ــوي ــض» .هــذه
النقطة األخيرة كانت بداية «الخطة» التي
انـتـهـجـتـهــا الـبـطــركـيــة «م ــن خ ــال عقد
وقـعـتــه م ــع شــركــة إن ـم ــاء دي ــر ال ـنــاطــور،
ظ ــاه ــره ت ـطــويــر ال ـع ـمــل وب ــاط ـن ــه تــدمـيــر
املــاحــات وإقــامــة مـشــروع استثماري».
وهو التوجه الذي ال يزال قائمًا حتى هذه
اللحظات.
الـيــوم ،األمــاكــن التي هجرت تحولت إلى
مكب للنفايات ومحرقة ،وهــي التي تقع
«ف ــوق الطريق الساحلية» .أمــا مــا تحت
ال ـطــريــق ال ـســاح ـل ـيــة ،فـفـيــه م ــا ب ـقــي من
مــاحــات أنفهوالتي ضــاقــت مساحتها
إلــى ح ــدود  200ألــف متر مــربــع .هناك،
لكن ،الخوف من أن تصغر أكثر ،والدليل؟
أنـ ــه «ك ـل ـم ــا أراد املـ ــاحـ ــون أن ي ـقــومــوا
بـصـيــانــة مــاحــات ـهــم ت ــرس ــل الـبـطــركـيــة
واملستثمرين الجدد الدرك إليهم».
«املعركة طويلة» ،يقول جريج .وما يفعله
ّ
راو لحكاية ال
اليوم أنــه استحال مجرد ٍ
تتعدى مساحتها أكثر من  200ألف متر
ّ
مربع!

«ح ـكــم ال ـقــوي عـلــى الـضـعـيــف» ،بهذه
الكلمات واجه ناشطون على صفحات
التواصل االجتماعي قرار بلدية حارة
حــريــك إزالـ ــة بـسـطــة كـتــب ك ــان الـشــاب
حسني املوسوي قد افتتحها وإخوته
ب ــداي ــة ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ع ـن ــد تـقــاطــع
ال ــروي ــس ـ ـ ـ ـ بـئــر الـعـبــد ف ــي الـضــاحـيــة
الجنوبية لبيروت .البسطة التي أطلق
عليها «كلمة عالطريق» القت ترحيبًا
ك ـب ـي ـرًا ع ـنــد اإلعـ ـ ــان ع ـن ـهــا ،واحـتـفــت
فيها املواقع اإلخبارية والتلفزيونية،
ون ـ ـ ـ ّـوه ب ـه ــا ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ب ـق ـعــة ض ــوء
تـ ـعـ ـك ــس وجـ ـ ـه ـ ــا لـ ـطـ ـيـ ـف ــا ل ـل ـض ــاح ـي ــة
ولـبـلــديــة ح ــارة حــريــك تـحــديـدًا ،يجب
تعزيزها وتعميمها في كل البلديات
لتشجيع القراءة والثقافة ،وخصوصًا
أن البسطة جمعت إلى الكتب لوحات
فـنـيــة ل ــ«ف ـي ــروز» و«غ ـي ـف ــارا» و«ع ـمــاد
م ـغـ ـنـ ـي ــة» وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم م ـ ــن رمـ ـ ـ ــوز ال ـف ــن
واملقاومة.
وأثــار مشهد إزالــة البسطة ومصادرة
الكتب أول من أمس ،موجة عارمة من
االستياء ،واستنكر املعترضون قرار
بلدية تضيق ذرعًا ببسطة كتب ّ
تزين
زاوي ـ ــة أح ــد ش ـ ــوارع ال ـضــاح ـيــة ،فيما
تـتــرك مـئــات املخالفات على الطرقات
واألرصفة.
وعـلــى إث ــر الـتـنــديــد بــال ـقــرار ،أص ــدرت
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ـ ـيـ ــانـ ــا أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ف ـ ـيـ ــه أن
البسطة غير مرخصة وتشكل مخالفة
للقانون .وشرحت أن «شرطة البلدية
أن ــذرت صــاحــب البسطة لــرفــع الكتب،
لـكـنــه أص ــر ع ـلــى ع ــرض ك ـت ـبــه ،فطلب
مـ ـن ــه اتـ ـ ـب ـ ــاع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة
وتقديم طلب لدراسته وإعطاء القرار
ّ
املـ ـن ــاس ــب» ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن املـجـلــس
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي اتـ ـ ـخ ـ ــذ قـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا أكـ ـ ـ ــد م ــوق ـف ــه
السابق فــي عــام  2005عــدم إعـطــاء أي
تــرخ ـيــص ألي كـ ــان ب ــإش ـغ ــال األمـ ــاك
العامة واألرصـفــة حرصًا على تمكني
املواطنني من استعمال األمالك العامة
واألرصفة واملرور عليها بشكل يسير،
من دون عوائق ولتخفيف االزدحــام».
وت ــاب ــع« :ل ــم يـسـبــق لـلـبـلــديــة يــومــا أن
أعـطــت أي شخص ترخيصًا بإشغال
األمالك العامة واألرصفة».

وف ـ ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،كـشــف
رئيس بلدية حــارة حريك زيــاد واكــد،
«أنـنــا عرضنا على الفتى الـبـقــاء ملدة
شهرين كي يسترزق ويتابع تحصيله
الـتـعـلـيـمــي ،لـكـنــه رف ــض تـ ّحــديــد وقــت
لـ ـت ــرك امل ـ ـكـ ــان ،ف ــي ح ــن أنـ ـ ــه ال يـمـكــن
إشـ ـغ ــال ال ــرص ـي ــف إلـ ــى م ــا ال ن ـهــايــة،
وبذلك لم يوافق املجلس البلدي على
منحه الرخصة».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـبـ ـل ــدي ــة ل ــديـ ـه ــا م ــرك ــز
ث ـقــافــي ي ـضــم أك ـث ــر م ــن ع ـشــريــن ألــف
ك ـ ـتـ ــاب ،وي ـ ـقـ ــدم الـ ـخ ــدم ــات ال ـث ـقــاف ـيــة
والتربوية واإلنترنت لألبحاث بشكل
مجاني… لكن البسطات تختلف عن
املــراكــز الثقافية واملكتبات وال تغني
واحــدة عن األخــرى ،وأن كبريات املدن
ف ــي ال ـع ــال ــم ت ـح ـتــوي م ـك ـت ـبــات عــريـقــة
وتستضيف شوارعها بسطات مماثلة
في الوقت نفسه؟ أجاب واكد« :صحيح،
لكن ليس لدينا أمـكـنــة» ،وملــح إلــى أن
ه ــذه الـبـسـطــة ق ــد تـجــر بـسـطــات كتب
وغيرها من أنواع البسطات ،ما يغلق
شــوارع الحارة ويضيقها ،وهذه املرة
«ملصلحة دور النشر ،في حني يوجد
الكثير من املكتبات التي تبيع الكتب
فــي ال ـحــارة وتــدفــع اإليـ ـج ــارات» .وردًا
ـاه و«ك ـيــوس ـكــات»
عـلــى سـ ــؤال ع ــن م ـق ـ ٍ
تستخدم املـلــك ال ـعــام فــي الـبـلــدة ،قــال
واك ــد إن تلك املـقــاهــي نــالــت ترخيصًا
من البلدية قبل بداية واليته.
أم ــا الـفـنــان عـبــد الحليم حـمــود الــذي
ي ـ ـشـ ــارك ع ـب ــر ل ــوح ــات ــه فـ ــي ال ـب ـس ـطــة
ّ
فعلق« :لنفترضها مخالفة ،ادعموها
بـطــريـقــة بــراغ ـمــات ـيــة ،وخ ـصــوصــا أن
ال ـج ـم ـه ــور ي ـش ـت ــري ال ـك ـت ــب ويـلـتـقــط
الـ ـص ــور أم ـ ــام ال ـب ـس ـطــة ،وه ـ ــذه نقطة
مضيئة في الضاحية ،بشكل يخالف
االدع ـ ـ ـ ــاءات بــأن ـنــا ج ـم ـهــوريــة ديـنـيــة
ّنعاني الرقابة والقمع» .ورأى حمود
أن ـ ـ ــه كـ ـ ــان مـ ــن األج ـ ـ ـ ــدى أن تـحـتـضــن
ال ـب ـل ــدي ــة املـ ـ ـش ـ ــروع ،وت ـن ـص ــب خـيـمــة
ت ـح ـمــل عـ ـب ــارة «ب ـل ــدي ــة حـ ـ ــارة حــريــك
مــع الـكـتــاب أيـنـمــا ك ــان» ،مــوضـحــا أن
أص ـحــاب امل ـش ــروع اخ ـت ــاروا زاويـ ــة ال
تعوق مرور املشاة.
(األخبار)
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