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تحقيق
الرئاسة ليست ملكًا
وللجميع الحق في ابداء رأيه
في رئيس كل «الجامعة»

البيضة أم الدجاجة
«اللبنانية»؟
في
ّ
هو يوم الروابط في وزارة
التربية إذا صح التعبير ،إذ
يعقد وزير التربية ،اليوم،
اجتماعات ماراتونية تبدأ
من الثامنة والنصف صباحًا
وتنتهي في الثانية من بعد
الظهر مع روابط األساتذة
في التعليم األساسي والثانوي
الرسمي ونقابة املعلمني في
املدارس الخاصة .وستكون
إشكالية تعيني رئاسة
الجامعة اللبنانية على جدول
أعمال االجتماع مع رابطة
أساتذتها

فاتن الحاج
من أين سيبدأ وزير التربية حسان دياب
ف��ي م�ع��ال�ج��ة أزم� ��ة ال�ج��ام�ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ً
وم� ��ن س� ُ�ي �ع� نََّّي� أوال رئ �ي��س ال �ج��ام �ع��ة أم
العمداء األصيلون؟ الوزير رفض اإلدالء
ب��أي م��وق��ف ب��ان�ت�ظ��ار ج�ل�اء ال �ص��ورة في
األس�ب��وع املقبل ،فيما ُينتظر أن يلتقي،
اليوم ،الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة
املتفرغني للوقوف على رأيها بهذا امللف
وغ �ي��ره م��ن امل �ل �ف��ات امل�ط�ل�ب�ي��ة وال�ن�ق��اب�ي��ة
واألكاديمية العالقة.
ال �ه �ي �ئ��ة س �ت �ن �ق��ل ،ب �ح �س��ب رئ �ي �س �ه��ا د.
شربل كفوري ،إلى الوزير وجهة نظرها
الداعية إلى تعيني عمداء وتأليف مجلس
ال�ج��ام�ع��ة ق�ب��ل ت�ع�ي�ين رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة،
ً
وذل��ك عمال بقانون املجالس األكاديمية
الرقم  66الذي ال يسمح بتعيني الرئيس
إال ب�ع��د ت��أل�ي��ف م�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ة ال��ذي
ي �ض��م ع �م��داء أص �ي �ل�ين .وي �ب��دو الف �ت��ًا ما
ّ
يقوله ك�ف��وري لجهة أن ال��رئ��اس��ة ليست
ملكًا لطائفة وإن كانت محسوبة لطائفة
كريمة معينة ،فـ«الجميع له الحق في أن
يعطي رأيه في رئيس كل الجامعة الذي
يجب أن يكون اب��ن املؤسسة وأن يتمتع
بحنكة التعاطي مع امل��رؤوس وأن يملك
الخبرة األكاديمية واإلداري ��ة وأن يكون
ً
مقبوال من جميع أهل الجامعة» .ويشير

موجة الحر تطلق عجلة املتنزهات بقاعًا
البقاع ــ رامح حمية
حتى منتصف األسبوع املنصرم ،لم يكن
أصحاب املطاعم واملتنزهات واملسابح في
البقاع ق��د «استفتحوا» ب�ع��د ،على الرغم
م��ن ب ��دء امل��وس��م ال�ص�ي�ف��ي ،وإن �ه��اء س��ائ��ر
استعداداتهم الستقبال ال � ّ
�رواد منذ أكثر
من شهرين .إال أن موجة ّ
الحر األخيرة ،التي
ارتفعت خاللها درج��ات الحرارة لتالمس
حد األربعني درجة في البقاع ،رفعت معها
ب�ن�ح��و م�ل�ح��وظ ح��رك��ة ال �ع��ائ�لات ب��ات�ج��اه
املتنزهات واملطاعم واملسابح في منطقتي
بعلبك ـــــ الهرمل .االكتظاظ بدا واضحًا ،في
مطعم ومسبح حوشباي في بلدة طاريا،
حيث آثرت بعض العائالت مغادرة املتنزه
لعدم توافر مكان لها فيه .صاحب املتنزه
عزت حمية ،ال��ذي كان يشرف على توفير
طاوالت وكراس ّ
لرواد مطعمه ،بدا مرتبكًا
ٍ

زحمة في أحد مسابح حوشباي (األخبار)

وأب ��دى ده�ش�ت��ه ل�ل�ع��دد امل �ت��زاي��د ،ح�ت��ى ما
بعد فترة الظهيرة ،مشيرًا إلى أن املوسم
الصيفي «ب��دأ فعليًا األس�ب��وع املنصرم».
فاملتنزه كان يشهد حركة« ،لكنها لم تصل
إلى الحد الذي وصلت إليه َ
يوم ْي السبت
واألح��د املاضيني» .برأيه «إن موجة الحر
هي العامل األول الذي دفع العائالت لترك
منازلها والتوجه إل��ى املتنزهات ،إضافة
إلى انتهاء املدارس واالمتحانات الرسمية
ملختلف الشهادات».
ّ
وف��ي ق�ض��اء ال�ه��رم��ل ،ل��م ت�ك��ن ال�ح��رك��ة أق��ل
بعلبك؛ إذ شهدت املطاعم واملتنزهات
من
ّ
ع�ل��ى ض��ف�ت��ي ال �ع��اص��ي ازدح ��ام ��ًا ش��دي �دًا.
وأك��د عبد املنعم ع��اب��دي��ن ص��اح��ب مطعم
ع �ل��ى ض �ف��ة ن �ه��ر ال �ع��اص��ي ،أن م�ت�ن��زه��ات
ال�ه��رم��ل جميعها ش�ه��دت «ح��رك��ة ج�ي��دة»،
م��وض �ح��ًا أن م��وج��ة ال �ح��ر ل�ي�س��ت ال�س�ب��ب
الوحيد النطالق املوسم ،بل يمكن إضافة

«االرت �ي��اح ل��دى امل��واط �ن�ين ،ال ��ذي ن�ت��ج من
ن �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة ل �ل �ث �ق��ة ،وأدى إل ��ى سحب
التشنجات التي كانت تخلق أج��واء توتر
وقلق لدى الناس» .ولم ينس عابدين تأثير
األح� � ��داث ال �س��وري��ة ع �ل��ى ح��رك��ة ال �ه��رم��ل،
فقد رأى أن الوضع ال��ذي ما زال��ت سوريا
ت�ش�ه��ده ،ل��م يسمح للعديد م��ن ال�ع��ائ�لات
في املنطقة بالذهاب إلى حمص لتمضية
إجازاتهم كما درج��ت عادتهم «لذلك بتنا
نراهم عندنا في متنزهات الهرمل».
ب ��دوره ،محمد أم�ه��ز امل�ش��رف على مدينة
امل�لاه��ي ف��ي ال�ه��رم��ل ،أك��د أن وت�ي��رة العمل
ارتفعت فجأة ،بنسبة تزيد على  %50عن
حزيران املاضي ،مشددًا على أن هذه الفترة
هي التي ّ
يعول عليها أصحاب املتنزهات
واملطاعم واملسابح« ،وخصوصًا أن شهر
رمضان بات قريبًا ،حيث تتراجع الحركة،
لتنشط مجددًا فترة عيد الفطر».

ّ
مطبات اإلسمنت تكافح الحوادث بالحوادث
بنت جبيل ــ داني األمين
ان �ت �ه��ت األش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة ع �ل��ى ال �ط��ري��ق
العام الرئيسي ال��ذي يصل عشرات القرى
والبلدات في قضاءي بنت جبيل وصور
ف ��ي م��دي �ن��ة ص� ��ور ،إال أن األه ��ال ��ي ال��ذي��ن
ارتاحوا من الحفريات التي كانت منتشرة
على طول الطريق العام ،وقعوا مجددًا في
ف�خ��اخ امل�ط� ّ�ب��ات ال�ك�ث�ي��رة وامل�خ�ت�ل�ف��ة ،التي
وض �ع �ت �ه��ا امل �ج��ال��س ال �ب �ل��دي��ة ع �ل��ى ط��ول
الطرقات ،والتي تالقي شكاوى كثيرة من
العابرين ،وال سيما الذين يسلكون هذه
الطريق على نحو يومي ومعتاد.
ح �س��ن ف� � ��واز ( ت� �ب� �ن�ي�ن) ،ي �ش �ك��و م ��ن ع��دد
ّ
املطبات الكبير على طريق ع��ام حاريص

ـــــ صور .يقول« :ال يزيد طول الطريق العام
م��ن تبنني إل��ى مدينة ص��ور على  20كلم،
ّ
املطبات من اإلسمنت والزفت،
بينما عدد
ً
التي عددتها بنفسي يصل إلى 137مطبا،
بينها ّ 37
مطبًا على طريق بلدة حاريص
وح� ��ده� ��ا ،األم� � ��ر ال� � ��ذي م ��ن ش ��أن ��ه إل �ح��اق
الضرر بالسيارات ،وقد ّ
يسبب الحوادث،
ألن ه� ��ذه امل� �ط � ّ�ب ��ات ل ��م ت � ��راع امل ��واص �ف ��ات
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ،ح �ي ��ث ُي� �ف ��اج ��أ ب �ه ��ا س��ائ �ق��و
ّ
فيضطرون إلى التوقف الفوري
السيارات،
أو االب �ت �ع ��اد ب �س��رع��ة ع ��ن ه� ��ذه امل �ط �ب��ات،
م��ا ي �ع� ّ�رض �ه��م ل �ل �ح��وادث ال �ق��ات �ل��ة» .وه��ذا
م��ا ي��ؤك��ده راغ ��د ح�ك�ي��م ،ال ��ذي اض �ط� ّ�ر ال��ى
إصالح سيارته بعد عبوره هذه الطريق،
ال� �ت ��ي «أص � �ب� ��ح امل� � � ��رور ف �ي �ه��ا ع �ب �ئ��ًا ع�ل��ى

ّ
يضطر الى استخدام الفرامل
السائق ،ألنه
ّ
مطب وآخر عشرون
على نحو دائ��م ،فبني
أو ث�لاث��ون م�ت�رًا ف�ق��ط ،م��ا يعني أي�ض��ًا أن
املسافة ال��ى مدينة ص��ور ب��ات��ت تستغرق
ساعة إضافية».
وي��وض��ح وس �ي��م ع�ي�س��ى (ع �ي �ت��رون) وه��و
م �ت �ط� ّ�وع ف��ي ال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر ال�ل�ب�ن��ان��ي،
أن «ن�ق��ل امل��رض��ى ال��ى مستشفيات ص��ور،
وال سيما الحاالت الطارئة ،فيه مخاطرة
ك�ب�ي��رة إذا اع�ت�م��دن��ا ه��ذه ال�ط��ري��ق املليئة
ب��امل �ط� ّ�ب��ات ع �ل��ى ن �ح��و غ �ي��ر م ��أل ��وف ،فكل
ّ
بلدية حاولت حل مشاكل السير بطريقة
ّ
مستقلة من دون مراعاة املشاكل األخرى،
ك ��امل �ش ��اك ��ل ال� �ت ��ي ي� �ت� �ع � ّ�رض ل �ه ��ا م��رض��ى
ال �ح��االت ال �ط��ارئ��ة ،م��ن ال��ذي��ن ن�ض�ط� ّ�ر ال��ى
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ّ
مطبًا على طريق تمتد
 20كلم

نقلهم بسرعة الى مستشفيات صور ،فنقع
ّ
املطبات امل��ؤذي��ة» .في املقابل يرى
في فخ
ع��ون ف�ق�ي��ه ،امل��وظ��ف ف��ي ب�ل��دي��ة ح��اري��ص،
أن «ال �ب �ل��دي��ات اض� �ط � ّ�رت ال ��ى وض ��ع ه��ذه
ّ
ّ
للحد من سير السيارات
املطبات الكثيرة،
بسرعة جنونية ،وأكبر دليل على ذلك ما

حدث قبل أيام في بلدة عني بعال ،القريبة،
إذ ت��وف��ي ش� ��اب ف ��ي ال ��راب �ع ��ة وال �ع �ش��ري��ن
م��ن ع�م��ره بعدما صدمته س�ي��ارة مسرعة
ّ
وشوهت جسده» ،ويشير إلى أن «الدولة
لم تعمل على تطبيق قوانني السير للحد
من السرعة وال�ح��وادث القاتلة ،فما حدث
ف��ي ع�ي�ن ب �ع��ال ح ��دث أي �ض��ًا م�ن��ذ أي ��ام في
م��دي�ن��ة ص ��ور ،ع�ن��دم��ا ت��وف��ي ث�لاث��ة شبان
م ��ن ب �ل��دة م �ع��رك��ة ب �ع��دم��ا ص��دم �ه��م ش��اب
ّ
بسيارته بسبب السرعة أيضًا ،لذا ال حل
ل��دى املجالس البلدية س��وى أن تكثر من
ه ��ذه امل �ط� ّ�ب��ات ل�ل�ح� ّ�د م��ن ال� �ح ��وادثّ ،
وإم ��ا
على الدولة تطبيق قانون السير وتسيير
دوري��ات دائمة لقوى األم��ن الداخلي على
الطرقات وضبط مخالفات السرعة».

