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مجتمع وإقتصاد
تقرير

شعب:
بال
اقتصاد
ّ
ّ
البلد كله سوق حرة
ليس امراعابراأن يرفض مجلس الوزراء تركيب عدادات الكهرباء في ّ
مخيمات
الالجئين السوريين ّ
بحجة عدم تثبيت وجودهم في لبنان! أكثر من 2000
ّ
مخيم عشوائي قائم بالفعل في لبنان وتحصل على الكهرباء (وغيرها)
بطرق غير شرعية ،تصل كلفتها إلى  300مليون دوالر .أما قرار الحكومة
اللبنانية ،فهو تجاهل هذا الواقع ،تجاهل وجود هذا العدد الهائل من
الالجئين واالكتفاء باستجداء األموال ّ
بحجتهم!
محمد وهبة

النزوح بعيون
أوروبية وخليجية
ملاذا لم تستقبل دول الخليج
أي نازح سوري؟ االجابات في
لبنان سياسية الطابع ،لكن
يمثل نموذجًا
الواقع الفعلي ّ
بتمعن .في رأي
يجب قراءته ّ
الوزير السابق شربل نحاس،
فإن دول الخليج توافق على
دخول النازحني األفراد الذين
يأتون للعمل ،وال توافق على
ّ
لتستقر.
إدخال العائالت اآلتية
هذا النموذج ليس عشوائيًا،
بدقة .في دول
بل مهندسًا ّ
الخليج ،يمنع تكوين العائالت
لفئات العمال ،بصورة عامة،
ُويسمح لطبقة أعلى بإحضار
عائالتها .االستفادة من العمال
لخدمة النظام ،ومن العائالت
ذات القدرة الشرائية األعلى
لخدمة االستهالك .أما في لبنان،
فالنموذج لم ينطبق بكامله
بسبب تدفق الفلسطينيني
والسوريني .أتوا مع عائالتهم
ومع تمويلهم الشخصي
واألممي فلم يعترف بهم
النظام رغم أنهم أصبحوا جزءًا
حقيقيًا منه .املشكلة أن ال أحد
يريد االقرار بوجود املشكلة
وال أحد يريد استخدام مفردات
املعالجة .أي معالجة يجب أن
يسبقها اعتراف باملشكلة .في
أوروبا قامت القيامة بعد الهجرة
السورية األخيرة ألنهم يرونها
مشكلة ويعترفون بها .نحن
في لبنان ال نريد النقاش في
املشكلة وال االعتراف بها ،بل
نبحث في الحفاظ على األمن،
ونحاول الحفاظ على تموضعنا
االجتماعي .الباقي ليس
مهمًا ،وإذا أصبح عبئًا فنحن
متنكرون له.

ثقافة القانون
هامشية في خطاب
الجامعة وأفضل
مكانة في المناهج
(مروان طحطح)

س ـ ـ ـ ــواء اع ـ ـتـ ــرفـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ام لــم
تعترف ،فان األسر السورية الالجئة
ف ــي ل ـب ـنــان تـحـصــل ع ـلــى ال ـخــدمــات
العامة بالطريق املتاحة ،سواء كانت
شرعية أم غير شرعية .تستفيد هذه
األسر من املياه والكهرباء والصرف
ال ـص ـحــي وال ـس ــات ــاي ــت واالن ـت ــرن ــت
واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ...ل ـك ــن رغ ـ ــم كـ ــل ذل ــك
ت ـت ـع ــام ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـع ـه ــا كــأن ـهــا
غـيــر م ــوج ــودة .أال يـعـلــم الـ ــوزراء أن
هــذه األس ــر تعمل فــي لبنان أيضًا؟
ألـ ـي ــس هـ ـن ــاك اس ـ ــر سـ ــوريـ ــة الج ـئــة
ت ـس ـتــأجــر امل ـس ـكــن ف ــي ل ـب ـنــان وفـيــه
«ع ـ ـ ــداد» ك ـه ــرب ــائ ــي و«ع ـ ـيـ ــار» م ـيــاه
ـا عن
و»اش ـتــراك» مـ ّ
ـولــد أيـضــا ،فـضـ ً
الهاتف الثابت والخلوي؟ ما معنى
ق ــرار مجلس الـ ــوزراء رفــض تركيب
ع ــدادات الكهرباء في املخيمات؟ َلم
ه ــذا الـتـمـيـيــز؟ ال ـحـ ّـجــة ال ـتــي تـســاق
دائ ـم ــا ه ــي ال ـت ــوط ــن ،أي إن تـقــديــم
ال ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة ال ـشــرع ـيــة ت ـتــرك
ان ـط ـبــاعــا أن ــه ي ـجــري تـثـبـيــت وضــع
هذه األسر في لبنان! أما الحل ،فهو
ّ
أســوأ من املشكلة نفسها :التجاهل
وترك هذه االسر تستهلك الخدمات
بطرق غير شرعية!
ه ـكــذا هــو الـعـقــل ال ــذي يــديــر الـشــأن
العام في لبنان ،يقول الوزير السابق

عينة ّ
شــربــل نـحــاس ان «ه ــذه ّ
تعبر
عــن واق ــع أن الـلـبـنــانـيــن ال يــريــدون
االع ـتــراف باملشكلة األصـلـيــة ،وهــي
أن ــه نـمــوذجـهــم ال يـعـيــر أهـمـيــة ألي
شـعــب يسكن ه ــذه األرض .الـحــدود
ال ـج ـغــراف ـيــة ل ــم ت ـعــد م ـهـ ّـمــة ل ــه أبـ ـدًا
إلى درجة أن خروج ودخول األفراد
واألسـ ـ ــر ي ـخ ـضــع مل ـع ـيــار ق ــائ ــم على
عــدم االعـتــراف بهذه الـحــدود .هكذا
دخلت آالف االسر السورية النازحة
م ـ ــن دون أي ن ـ ـقـ ــاش ف ـ ــي م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ال نـ ـق ــول أن ـ ــه ي ـج ــب مـنــع
دخــول ـهــم أو فـتــح ال ـح ــدود أمــامـهــم،
بل املشكلة الفعلية أنه لم يكن هناك
أي ن ـق ــاش ألن ال ـث ـقــافــة ال ـس ــائ ــدة ال
ت ـت ـض ـمــن االع ـ ـتـ ــراف ب ــوج ــود م ــن ال
يحملون الهوية اللبنانية حتى لو
كانوا مقيمني في لبنان!».
م ــاذا يعني ذل ــك؟ أي عــدم االعـتــراف
بـ ـ ــوجـ ـ ــود غ ـ ـيـ ــر الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ع ـل ــى
األراض ــي اللبنانية .يوضح نحاس
فكرته «ان هناك مترتبات اقتصادية
واج ـت ـمــاع ـيــة ع ـلــى ه ــذا األم ـ ــر .فـهــذا
امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ـ ــذي ال يـ ـت ــم االع ـ ـتـ ــراف
ب ــه ،ب ــات ج ــزءًا أســاس ـيــا مــن الـنـظــام
االقـتـصــادي س ــواء لجهة الـعـمــل ،أو
ل ـج ـهــة اإلن ـ ـفـ ــاق واالسـ ـتـ ـه ــاك .فـفــي
املحلي ،يظهر أن
مقابل هذا الواقع
ّ
كفة أخرى لهذا امليزان تتعلق
هناك ّ
باملغتربني اللبنانيني الذين ُصنعوا

تريد استقدام أي
شعب يمكنه أن يخدم
رفاهيتها

في لبنان .بعض الشرائح املهاجرة،
ســافــرت مــن لبنان فــي األربعينيات
والخمسينيات ،لكن العقل اللبناني
ي ـ ـ ـ ــرى أن ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء ه ـ ـ ــم لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون
باملعنى الـكــامــل رغــم أنـهــم حصلوا
عـلــى جنسية أخ ــرى ،ويـعـمـلــون في
دول ـ ــة أخ ـ ــرى وي ــدف ـع ــون ضــرائ ـب ـهــم
ف ــي دول ـ ــة أخ ـ ــرى وي ـح ـص ـلــون عـلــى
ال ـخــدمــات ال ـعــامــة ف ــي دول ــة أخ ــرى،

تقرير

خطاب الجامعات :الحوار والتنوع يتقدمان
فاتن الحاج
النظر بما يمكن أن توفره الجامعات
العربية من مناخ مدني لطالبها هو
م ـشــروع بـحــث علمي ب ــدأ طــريـقــه إلــى
التنفيذ في الهيئة اللبنانية للعلوم
ال ـتــربــويــة .فـقــد ك ــان ان ـطــاق «الــربـيــع
العربي» ثم تحول األمــور إلى أحداث
درام ــاتـ ـيـ ـكـ ـي ــة فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن ال ـب ـل ــدان
العربية وراء التفكير باملشروع ،كما
يقول الباحث التربوي عدنان األمني.
هناك سببان قادا إلى البحث عن هذا
الدور:
ـ الـنــزعــة االقـتـصــاديــة النيوليبرالية،
ال ـت ــي اج ـت ــاح ــت م ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم
ال ـع ــال ــي ،وال س ـي ـمــا ال ـخ ــاص ــة مـنـهــا،
فأعطت األولوية للتنافس ومتطلبات
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ع ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب امل ـ ـسـ ــائـ ــل
االجتماعية والسياسية واألخالقية،
ف ـجــرى تـهـمـيــش تـعـلـيــم اإلن ـســان ـيــات
ووضع األساتذة تحت رحمة التعاقد
القصير املدى.
ـ ال ـن ـمــوذج الـسـيــاســي ،ال ــذي تعتمده
جـ ــام ـ ـعـ ــات رسـ ـمـ ـي ــة ع ــربـ ـي ــة ك ـث ـي ــرة،
حـ ـي ــث ت ـخ ـض ــع ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
واملالية وحتى األكاديمية العتبارات

تفرضها السلطة السياسية ،بما في
ذلــك التعاقد مع األســاتــذة وتعيينهم
وت ــرقـ ـيـ ـتـ ـه ــم ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى م ــراقـ ـب ــة
م ـض ـمــون امل ـن ــاه ــج وإدخ ـ ـ ــال م ـق ــررات
أو م ــواد تعليمية مــوجـهــة سياسيًا،
وسيادة التعليم التلقيني.
«الـ ـ ـ ـ ـ ــدور املـ ـ ــدنـ ـ ــي» إذن ه ـ ــو وظ ـي ـف ــة
ثــالـثــة للجامعة يضيفها الـبــاحـثــون
إل ـ ـ ــى وظـ ـيـ ـفـ ـت ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم والـ ـبـ ـح ــث
وال ـع ـل ـم ــي وت ـت ـج ـســد ت ـح ــت ع ـنــاويــن
مثل :الديموقراطية ،املــواطـنــة ،ثقافة
ال ـق ــان ــون ،تـعـلـيــم ال ـع ـل ــوم اإلن ـســان ـيــة
واالجتماعية ،خدمة املجتمع ،االلتزام
املدني ،وبيداغوجيا التقصي.
هذا الدور الذي يفترض الباحثون ّأنه
يظهر في خطاب الجامعة واألنشطة
وال ـب ــرام ــج ط ــرح لـلـنـقــاش ف ــي مؤتمر
نـظـمـتــه الـهـيـئــة الـلـبـنــانـيــة أخ ـي ـرًا في
م ـع ـه ــد ع ـ ـصـ ــام فـ ـ ـ ــارس ل ـل ـس ـي ــاس ــات
العامة والشؤون الدولية.
إذا ك ـ ــان الـ ـخـ ـط ــاب (رؤيـ ـ ــة ال ـجــام ـعــة
ورســالـتـهــا) يجسد املـنــاخ الجامعي،
والـ ـب ــرام ــج ت ـج ـســد اإلعـ ـ ـ ــداد م ــن أجــل
املهن ،فإن املناخ في أغلب الجامعات
الـعــربـيــة يـحـتـضــن الـتـعـســف .ه ــذا ما
يخلص إلـيــه األم ــن فــي ورق ــة بحثية

