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لبنان

لبنان
قضية تسعى مجموعة من النواب في البرلمان األوروبي لفتح تحقيق في مزاعم فساد تطال مشاريع لالتحاد
األوروبي في مجال إدارة النفايات في لبنان ،قد تقود في حال التثبت منها إلى حجب مساعدات االتحاد عن لبنان.
المفارقة في الموضوع تكمن في أن النواب يطالبون باستعادة األموال المنهوبة لالتحاد ،آملين من الحكومة
اللبنانية المبادرة إلى التحقيق من جهتها وإعادة هذه األموال كبادرة حسن نية!

على الحافة

وزير اقتصادي في البيئة!

نواب أوروبيون يطالبون بأموال
بروكسيل المنهوبة في لبنان!
رضا صوايا
فــي  14تشرين الـثــانــي املـنـصــرم نجح
مؤتمر بروكسيل لــاتـحــاد األوروب ــي
عن لبنان والفساد بــإدراج ملف لبنان
ف ــي ج ـل ـســة ال ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ــي ال ـتــي
ع ـقــدت بـعــد أس ـبــوعــن ،وت ـحــدث فيها
حوالى  20نائبًا أوروبيًا عن األوضاع
في لبنان ،من بينهم تييري مارياني،
ال ــوزي ــر ال ـســابــق فــي حـكــومــة الــرئـيــس
الـفــرنـســي الـســابــق نـيـكــوال ســاركــوزي
الذي قال في مداخلته «أننا كمنتخبني
فــي الـبــرملــان األوروب ــي يتوجب علينا
أن ن ـت ـســاءل أي ــن تــذهــب األم ـ ــوال الـتــي
ّ
نحولها إلى لبنان ملساعدته؟» .وأبرز
رســالــة مــن عضو املجلس الـبـلــدي في
طــرابـلــس ن ــور األيــوبــي يــذكــر فيها أن
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي أع ـطــى هـبــة لبناء

أرغم االتحاد األوروبي
ِ
أراض وبناء مشاريع
على شراء
ٍ
للصرف الصحي لم تعمل يومًا
م ـع ـمــل لـ ـف ــرز الـ ـنـ ـف ــاي ــات فـ ــي عــاص ـمــة
الشمال ،لم ينفذ وفق دفتر الشروط.
ويبدو أن اندفاعة مارياني لم تخفت.
إذ ال ي ـ ـ ـ ــزال م ـص ـم ـم ــا عـ ـل ــى م ــاح ـق ــة
القضية حتى النهاية .فبحسب مقال
لـلـصـحــافــي ال ـبــري ـطــانــي م ــارت ــن جــاي
ن ـش ــر ع ـل ــى م ــوق ــع ق ـ ـن ـ ــاةTRT World
التركية الرسمية الناطقة باالنكليزية،
يـقــود الـنــائــب الـفــرنـســي مجموعة من
«ال ـنــواب الشعبويني (اليمينيني) في
ال ـب ــرمل ــان ت ـخ ــوض ص ــراع ــا للتحقيق
ح ـ ــول اخ ـ ـتـ ــاس مـ ـس ــاع ــدات االتـ ـح ــاد
األوروبي ،وهو ما قد يؤدي إلى حجب
م ـســاعــدات بـمـئــات مــايــن ال ـ ــدوالرات
عــن لبنان وعــن النازحني السوريني».
وأوضح جاي أن بعض أعضاء البرملان
األوروبي «يشعرون بأن خطط االتحاد
األوروب ـ ــي إلدارة الـنـفــايــات فــي لبنان

أعضاء في البرلمان األوروبي :خطط االتحاد األوروبي إلدارة النفايات في لبنان مزيفة (هيثم الموسوي)

مــزيـفــة» ،ولــذلــك «يخططون السـتــرداد
أك ـث ــر م ــن  38م ـل ـيــون دوالر خـســرتـهــا
املفوضية األوروبـيــة في لبنان بسبب
خ ـطــط وه ـمـ ّـيــة إلدارة ال ـن ـفــايــات ،إلــى
جانب محاكمة املسؤولني عن الفساد
فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ـل ـ ــف» .وفـ ـ ــي ال ـت ـفــاص ـي ـلــن

أجـ ــرى ج ــاي أجـ ــرى تـحـقـيـقــا ف ــي أي ــار
املاضي تناول فيه الفساد الذي ينخر
بمشاريع االتحاد األوروبــي في مجال
إدارة الـنـفــايــات فــي لـبـنــان .وإث ــر نشر
التحقيق ،طالبت النائبة البرتغالية
فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ـ ــي آن ـ ــا غــوم ـيــز

املـمـثـلــة ال ـســام ـيــة لــات ـحــاد األوروب ـ ــي
للشؤون الخارجية حينها فيديريكا
مــوغـيــريـنــي بـفـتــح تـحـقـيــق ف ــي األم ــر.
ٌ
طلب ردت عليه األخـيــرة بالرفض من
خالل رسالة وجهتها إلى غوميز أكدت
فـيـهــا أن «املـ ـق ــال يـتـضـمــن مـعـلــومــات

م ـغ ـل ــوط ــة ومـ ـضـ ـلـ ـل ــة ...وأن ال ـن ـتــائــج
األولية ال تظهر أي إشارات عن فساد».
رفض موغيريني حفز هذه املجموعة
م ــن الـ ـن ــواب ع ـل ــى م ــواص ـل ــة امل ـســاعــي
ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق فـ ـ ــي امل ـل ــف
بحسب موقع  TRT Worldالذي يشير

حبيب معلوف

إلـ ــى أن «م ــاري ــان ــي امل ــدع ــوم م ــن عــدد
م ــن الـ ـن ــواب ال ـفــرن ـس ـيــن ف ــي ال ـبــرملــان
األوروب ـ ــي ،يـشـعــر بــالـقـلــق إزاء خطط
إدارة النفايات املزيفة في لبنان والتي
تبلغ قيمتها حوالى  33مليون دوالر
ل ـ ـ  11م ـص ـن ـعــا ،وي ـع ـت ـبــر أن ـه ــا تـغــذي
ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـف ــاس ــدي ــن إض ــاف ــة إلــى
مساهمتها في االرتفاع املفزع ملعدالت
اإلصابة بالسرطان في لبنان».
وبحسب املقال فإن «االتحاد األوروبي
وقــع منذ عـقــود فــي شــرك السياسيني
ال ـفــاســديــن وامل ـي ـل ـي ـش ـيــات ف ــي لـبـنــان،
وخـ ـس ــر أكـ ـث ــر ب ـك ـث ـيــر م ــن  33م ـل ـيــون
دوالر ال ـتــي ال تـمـثــل إال رأس الجليد
فقط» .وفــي هــذا السياق يقول الكاتب
إن ــه فــي ح ــال كــانــت مـطــالـبــة مــاريــانــي
بفتح تحقيق جدية فــإن من شــأن ذلك
أن «يلقي الضوء على مشاريع سابقة
اب ـت ـل ـع ــت املـ ــزيـ ــد مـ ــن أمـ ـ ـ ــوال االتـ ـح ــاد
األوروبي في قطاع إدارة النفايات .ففي
أرغــم االتـحــاد األوروب ــي على
السابقِ ،
ستة
عن
يقل
ال
ما
وبناء
أراض
شــراء
ٍ
ّ
مشاريع للصرف الصحي ،غير مشغلة
ولم تعمل يومًا ،وتعد جزءًا من عملية
اح ـت ـي ــال أك ـب ــر بـكـثـيــر س ــرق ــت خــزائــن
االت ـحــاد األوروبـ ــي بمبلغ يـقــدر ب ــ110
مــايــن دوالر» .وفـيـمــا يـكـشــف املـقــال
عن نية مارياني إنشاء لجنة تحقيق
ت ـض ــم ن ــواب ــا ف ــي الـ ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ــي
ملحاسبة الفاسدين و«استرداد األموال
املـ ـنـ ـه ــوب ــة» ،ف ــإن ــه ي ـت ـح ــدث ع ــن «أم ــل
أع ـضــاء الـبــرملــان األوروبـ ــي ب ــأن تأخذ
الحكومة اللبنانية املبادرة بالتحقيق
في امللف ،وبأن تسلم األموال املنهوبة
إلى بروكسل كبادرة حسن نية».
ويـنـقــل ج ــاي ع ــن أح ــد نـ ــواب الـبــرملــان
األوروبــي قوله إنــه «ال يوجد شك بأن
مطالب مارياني ستقدم إلــى جوزيب
بوريل املمثل السامي الجديد لالتحاد
األوروب ـ ـ ــي ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة ال ــذي
خ ـل ــف م ــوغ ــري ـن ــي ،وال ـ ـ ــذي سـيـصـعــب
عليه متابعة التستر على الفساد في
لبنان».

تكتل طالب الجامعة اللبنانية :لإلعفاء من التسجيل بدل جمع التبــرعات
ن ـ ـحـ ــو  860طـ ــال ـ ـبـ ــا فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــوا بـ ـطـ ـلـ ـب ــات
لالستفادة من الصندوق املستحدث
ملساعدة غير القادرين على تسديد
رس ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ـ ـ ــي سـ ـ ـن ـ ــوات
اإلج ـ ــازة .رب ــع ه ــذا ال ـعــدد مستحق،
أو ه ـ ـ ــذا م ـ ــا تـ ـب ــن ل ـل ـج ـن ــة امل ـك ـل ـف ــة
ب ــدراس ــة ال ـط ـل ـبــات ب ـمــوجــب ال ـق ــرار
 3558ال ـخ ــاص بــال ـص ـنــدوق املــؤقــت
لدعم الطالب ،والصادر في  6كانون
األول امل ــاض ــي .ويـ ـم ـ ّـول ال ـص ـنــدوق
من املساهمات التي يقوم بها أفراد
الهيئة التعليمية كل حسب رغبته،
ومـ ـس ــاهـ ـم ــات مـ ــن ط ـ ــاب ال ـجــام ـعــة
وم ـت ـخــرج ـي ـهــا ،وامل ـس ــاه ـم ــات الـتــي
ت ـق ــدم م ــن ج ـه ــات م ــان ـح ــة مـخـتـلـفــة
(ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ،ب ـ ـلـ ــديـ ــات ،ج ـم ـع ـي ــات،

على رغــم تــراجـيــديــة األوض ــاع ،وال ـطــرق غير
الحميدة التي ُولدت عبرها الحكومة الجديدة،
فرصة ما.
ال ّبد من إعطاء
ّ
املشاكل البيئية ال تقل تراجيدية عن املشاكل
االقتصادية واالجتماعية والسياسية .ال بل
يمكن الجزم أن القضايا البيئية األساسية،
في معظمها ،دخلت مرحلة الــاعــودة ،تمامًا
كـمــا عـنــدمــا ن ـقــول إن ان ـق ــراض ّأي ن ــوع من
األنواع الحية ال يمكن تعويضه.
على رغم ذلك ،ال ّبد من إعطاء فرصة لوزير
البيئة الجديد دميانوس قطار .لن نعلق كثيرًا
على دمــج البيئة بالتنمية اإلداري ــة ،إذ لطاملا
تحولت الصدف إلى وقائع ،ولربما أصبح هذا
الدمج ّ
مبررًا منذ أوكل لوزارة التنمية اإلدارية
م ـه ـمــة إدارة ه ـب ــات م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
ملعالجة النفايات ،بشكل استنسابي وتنفيعي
(أيام الوزير كريم بقرادوني).
ّ
إذا غضينا النظر عن ظــروف اختيار الرجل
 في اللحظات األخيرة  -لحقيبة البيئة ،وهواختيار ليس لصالحها وال لصالحه ،يمكن
أن ن ـت ــاب ــع ال ـن ـق ــاش م ــن ل ـح ـظــة فـ ــرض األم ــر
الــواقــع ،مــراعــاة للوضع الكارثي الــراهــن .ومع
أن مــن طــالــب بــدمــج االقـتـصــاد بالبيئة يمكن
أن يجد فــي الــوزيــر الـجــديــد الــرجــل املناسب،
إال أن مــن طــالــب بـهــذا الــدمــج ك ــان يـعــرف أنــه
ي ـح ـتــاج إلـ ــى اسـ ـتـ ـع ــدادات فـلـسـفـيــة وتـقـنـيــة،
ّ
وبنية فكرية متكاملة ليست متوفرة بالطبع،
بحسب علمنا .معروف عن الوزير قطار أنه
منطقي وعميق في طروحاته ،إال أن ذلك قد ال
يكون كافيًا ملقاربة امللفات البيئية التاريخية،
الشائكة واملـعـقــدة ،الـتــي قــد تحتاج إلــى وقت
طــويــل لـفــك عـقــدهــا ،خـصــوصــا عـنــدمــا تغلب
عليها حــالــة ال ـط ــوارئ مــن جـهــة والـكـثـيــر من
الخطورة التقنية من جهة أخرى .مع اإلشارة
ـأت
إلــى أن طــرح دمــج االقـتـصــاد بالبيئة لــم يـ ِ
مــن خـلـفـيــة تـكــامـلـيــة بينهما بــاملـمــارســة في
األساس ،بل بالعكس ،ألن التوجه االقتصادي
الـ ـخـ ـط ــي ال ـ ـ ــذي س ـي ـط ــر مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة الـ ـث ــورة
الصناعية ،كان ّ
مدمرًا بالنسبة إلى البيئة ،بما
أنتجه (عبر سياسات االستخراج والتصنيع
واإلنـ ـت ــاج واالس ـت ـه ــاك) م ــن م ـل ـ ّـوث ــات طــالــت
ّ
ك ــل األوسـ ـ ــاط الـبـيـئـيــة وق ـضــت ع ـلــى الـعــديــد

م ــن األن ـ ـ ــواع وأن ـت ـج ــت ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـن ـفــايــات
وهــددت املــوارد في ديمومتها… واملصالحة
املطروحة بينهما إلنقاذ الكوكب ،اآلن ،تحت
عـنــوان «االقـتـصــاد الــدائــري» ،بــاتــت مفصلية
وتحتاج ملــن يتلقفها أو يتبناها ،خصوصًا
في بلد مستهلك كلبنان .من هذا املنطلق في
الخيارات االستراتيجية ،يفترض تقييم دور
وزيــر مــن نــوع دمـيــانــوس قـطــار .ولــن نتوقف
عند أول تصريح له حول املحارق (طاملا كان
متحفظًا) ،مــع العلم أن فكرة حــرق النفايات
ّ
(وإن لتوليد الطاقة) باتت تصنف من ضمن
ّ
تتحول بدورها إلى
خيارات حرق املوارد التي
نادرة يومًا بعد ً يوم!
لن يكون سهال على ّأي وزيــر جديد للبيئة
أن ي ـت ـعــامــل م ــع ّأي م ــن مـلـفــاتـهــا ال ـح ــارق ــة.
ل ـيــس ب ـس ـبــب ت ـع ـق ـيــدات ه ــذه امل ـل ـف ــات فـقــط،
بل بسبب صعوبة إيجاد فريق عمل داخل
وزارة الـبـيـئــة نـفـسـهــا أي ـضــا .ف ـهــذه الـ ــوزارة
تـشـكــو مــن عـطــب إداري بـنـيــوي مــدمــر بـ ّـات
تاريخيًا ومستعصيًا بقدر مــا تـ ّ
ـأجــل حله.
وهو عدم تفاهم الــوزراء مع املدير العام من
جهة ،والحال غير السوية بني هذا األخير مع
الكثير من املسؤولني واملوظفني في الــوزارة
(الـ ــذيـ ــن ف ـت ـح ــوا دكـ ــاكـ ــن ع ـل ــى ح ـس ــاب ـه ــم)
وخ ــارجـ ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى ق ـض ــاي ــا ال ـف ـســاد
العلمي واملادي التي ال تخلو منها إدارة في
لبنان.
أم ــا امل ـل ـفــات األســاس ـيــة ال ـتــي سـتـفــرض على
ال ــوزي ــر ف ــور وص ــول ــه ،فـفــي طليعتها تمديد
خ ـط ــة ال ـ ـطـ ــوارئ ألكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ن ـفــايــات
ل ـب ـن ــان ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـي ــروت وضــواح ـي ـهــا
وال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن ج ـبــل ل ـب ـنــان .إذ انـتـهــت
الـ ـق ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة مل ـط ـمــري بـ ــرج ح ـمــود
والجديدة منذ أشهر ،وليس من بديل مقترح
عند سلفه غير التوسيع وإعــادة فتح مطمر
ال ـن ــاع ـم ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـض ـغ ــط ع ــن ال ـكــوس ـتــا
برافا الــذي سيصل إلى نهاية سعته الكاملة
بــاكـرًا وســريـعــا .إضــافــة إلــى هـ ّـم مراجعة كل
السياسات واالستراتيجيات والـقــوانــن ذات
الـصـلــة ال ـتــي ت ــم إق ــراره ــا عـلــى عـجــل وزغ ــل،
ومـلــف املـقــالــع وال ـك ـســارات وشــركــات الـتــرابــة
ال ـ ـتـ ــي فـ ـش ــل أسـ ــافـ ــه فـ ــي إع ـ ـ ـ ــادة ض ـب ـط ـهــا
من
وتنظيمها .وقــد بقي آخــر تعديل مقترح ّ
الوزير السابق على املخطط التوجيهي محل

نزاع ولم ُي ّ
قر رسميًا ،إلى ضياع الرؤية وغلبة
إصـ ـح ــاب الـ ـخـ ـي ــارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي هــذا
الـقـطــاع عـلــى أص ـحــاب ال ــرؤى االستراتيجية
والبيئية .وقد قيل إن بني أسباب التنازع على
وزارة البيئة ،هذه املــرة ،هو هذا امللف بالذات
الرتباطه باستثمارات جديدة غير مستحبة
بيئيًا في شركات اإلسمنت ،وتمرير صفقات
املحارق الخطرة التي تعثرت مؤخرًا ،ألسباب
تمويلية ،أكثر من أي سبب آخــر مثل تعطل
البلد مع عدم تصريف األعمال.
امللفات الشائكة في وزارة البيئة كثيرة جدًا،
وهي كانت تنتظر وزيرًا بيئيًا ثوريًا أكثر من
وزير اقتصادي أو حزبي من أحزاب السلطة
ال ـفــاش ـلــة .وزيّـ ــر يــأتــي ف ــي مــرح ـلــة حـســاســة
ينهار فيها كل شيء ويتم التأسيس ملرحلة
جديدة باعتماد خيارات تاريخية جديدة في
الوقت نفسه .ينطبق هذا الكالم على امللفات
املذكورة ،أو على ملفات جديدة نسبيًا كملف
التنقيب عــن الـغــاز والنفط وكيفية الــربــط مع
سياسات الطاقة واملناخ ،وملفات إدارة املوارد
وف ــي طليعتها امل ـيــاه الـتــي كــانــت تـحـتــاج إلــى
مقاربة مختلفة وتــدخــات مختلفة مــن قبل
وزارة البيئة ،تتحفظ على مبدأ وقف جريان
املـ ـي ــاه ب ــال ـس ــدود امل ـك ـشــوفــة وامل ـك ـل ـفــة وغـيــر
الضرورية ،واقتراح سياسات توفيرية بديلة
ـرورة
ووقــف السرقة والـهــدر ...ناهيك عن ضـ ّ
إعادة النظر في قانون الصيد البري املتخلف،
والتراجع عن بدع فتح مواسم الصيد وحماية
ال ـط ـي ــور امل ـت ـب ـق ـيــة والـ ـحـ ـي ــاة ال ـب ــري ــة وال ـت ـن ــوع
البيولوجي بشكل عام ،والتوقف عن مسايرة
الصيادين وتجار أسلحة الصيد وذخيرتها
والـنــوادي وشــركــات الـتــأمــن...إلــخ إضافة إلى
مـلـ ّفــات أخ ــرى ك ـث ـيــرة ،ل ــم يـسـتـطــع ّأي وزي ــر
تسلم هذه الحقيبة أن يطلع عليها جيدًا قبل
أن تنتهي واليته!
أمـ ـ ــام الـ ــوزيـ ــر االقـ ـتـ ـص ــادي إذًا م ـه ـمــة شـبــه
مستحيلة في البيئة في حال أراد أن يجمع بني
متناقضات .فكيف إذا استسهل األمــر ،مثل
معظم أسالفه ،وأراد أن يستثمر في املوجود
وي ـن ـت ـهــي ب ـت ـمــديــد خ ـطــط ال ـ ـطـ ــوارئ وت ـمــديــد
املهل غير القانونية ومسايرة مشاريع باقي
ال ـ ــوزارات الـعـشــوائـيــة والـصـنــاعـيــن والـتـجــار
امللوثني ...ويبقي على وزارة البيئة بوصفها
أكبر جمعية بيئية في لبنان؟!
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ومؤسسات).
ه ــي امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ت ـب ـلــغ فـيـهــا
هـشــاشــة الــوضــع املـعـيـشــي للطالب
حـ ـ ـ ـ ـدًا ي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــدث مـ ـ ـع ـ ــه صـ ـ ـن ـ ــدوق
م ــرك ــزي ع ـل ـنــي ل ـل ـت ـبــرعــات ،إذ كــان
األمـ ـ ـ ــر ي ـق ـت ـص ــر ف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق ع ـلــى
بعض الحاالت الفردية التي تعالج
ب ــالـ ـكـ ـتـ ـم ــان .لـ ـك ــن هـ ـ ــذا الـ ـت ــدبـ ـي ــر ال
يعدو ،بحسب تكتل ًطالب الجامعة
ً
اللبنانية ،حال مجتزأ لكونه يحمل
ط ــاب ـع ــا غ ـي ــر م ــؤسـ ـس ــات ــي ،وت ـب ـقــى
األمــور فيه مفتوحة على احتماالت
االسـ ـتـ ـنـ ـس ــابـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
الطالب.
الـ ـتـ ـكـ ـت ــل ن ـ ـفـ ــذ اع ـ ـت ـ ـصـ ــامـ ــات أمـ ــس
فـ ــي كـ ـلـ ـي ــات عـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
ف ــي ب ـي ــروت وامل ـن ــاط ــق رف ــض فيها
«أنـ ـص ــاف ال ـح ـلــول ال ـتــي ابـتــدعـتـهــا
إدارة ال ـجــام ـعــة وامل ـع ـ ّـرض ــة لـتـكــون

ره ـي ـن ــة ل ـل ـب ـيــروقــراط ـيــة اإلداريـ ـ ـ ــة»،
مـطــالـبــا بــإع ـفــاء ال ـط ــاب م ــن رس ــوم
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل .وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ــود
 1200طــالــب (إح ـصــاء غـيــر رسـمــي)
مـهــدديــن بـخـســارة ال ـعــام الــدراســي،
نـتـيـجــة ت ـعــذر تـســديــد ال ــرس ــوم قبل
 31الـ ـج ــاري ،وه ــي امل ـه ـلــة األخ ـي ــرة
الـ ـت ــي ح ــددتـ ـه ــا رئـ ــاسـ ــة ال ـج ــام ـع ــة
بعد تمديدها مــرتــن .ورأى التكتل
أن «حـ ــق ال ـت ـع ـل ـيــم ب ـج ــب أن يـسـتــل
ً
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاال تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا كـ ـ ـم ـ ــا ت ــأسـ ـي ــس
الجامعة اللبنانية الــذي لــم يندرج
آن ـ ــذاك ت ـحــت رؤيـ ــة ال ــدول ــة ل ــدوره ــا
الوظيفي في قطاع التعليم العالي،
بل أتى حصيلة للتحركات املطلبية
ال ـش ـع ـب ـيــة إح ـق ــاق ــا ملـ ـب ــادئ ال ـع ــدال ــة
االجتماعية وديموقراطية التعليم
وانتصارًا للفئات الفقيرة في وجه
االستغالل الذي مارسته الجامعات

ال ـخــاصــة» .ول ـفــت ط ــاب مـشــاركــون
ف ــي االع ـت ـص ــام أم ـ ــام م ــرك ــز «ل ـي ـبــان
ب ــوس ــت» ،ف ــي م ـج ـمــع الـ ـح ــدث ،ال ــى
أن األزمـ ــة االجـتـمــاعـيــة املـتـفـجــرة ال
تـ ـط ــال ط ـ ــاب ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،ف ـ ـه ـ ـنـ ــاك زمـ ـ ـ ـ ــاء ل ـ ـهـ ــم ل ــم

استحداث صندوق
علني لمساعدة غير
القادرين على تسديد
رسوم التسجيل

يتمكنوا مــن متابعة دراسـتـهــم في
ال ـجــام ـعــات ال ـخ ــاص ــة ،ع ـلــى خلفية
أزمة الدوالر وعجزهم عن الحصول
ع ـلــى الـ ـق ــروض امل ـصــرف ـيــة لـتـســديــد
األقساط.
رئـ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـ ّيــة ف ــؤاد
أيــوب أوضــح ل ـ «األخـبــار» أنــه سبق
أن قـ ـ ـ ــام ب ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــات ب ـخ ـص ــوص
ه ــذا امل ـط ـلــب ،وت ـبــن أن ال ـق ــان ــون ال
يـسـمــح لــرئـيــس ومـجـلــس الـجــامـعــة
ب ــاإلع ـف ــاء م ــن رسـ ــوم الـتـسـجـيــل ،إذ
يحتاج األمــر إلــى قانون جديد .أما
بالنسبة إلى نظام املنح فمحصور،
ّ
املتفوقني ملتابعة
كما قال ،بالطالب
دراستهم في الخارج« ،لذلك شكلنا
ل ـج ـن ــة ل ـت ـن ـظ ـي ــم ت ـس ـج ـي ــل الـ ـط ــاب
األكثر حاجة من خالل التبرعات».
أق ـ ّـر أي ــوب بــأن الـصـنــدوق لــم يجمع
الكثير من املبالغ املالية« ،فــي حني

أن عمل اللجنة كــان دقيقًا ومهنيًا،
واملساعدة تصل إلــى األكثر حاجة،
إذ ج ـ ـ ــرى ت ـق ـس ـي ــم الـ ـ ـط ـ ــاب ض ـمــن
ف ـئ ــات م ــن األكـ ـث ــر ح ــاج ــة  +Aحـتــى
األقـ ـ ــل ح ــاج ــة  ،+Cوه ـ ــي م ـس ـت ـمــرة
ف ــي إدارة ال ـص ـن ــدوق ح ـتــى انـتـهــاء
مـهـلــة الـتـسـجـيــل» .وتـتــألــف اللجنة
مــن عميد معهد الــدكـتــوراه للعلوم
والتكنولوجيا فــواز العمر رئيسًا،
وعميدة معهد العلوم االجتماعية
مـ ــارلـ ــن حـ ـي ــدر مـ ـ ـق ـ ــررة ،وع ـض ــوي ــة
ك ــل م ــن ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة إدارة األع ـم ــال
والعلوم االقتصادية سليم مقدسي
وعـ ـمـ ـي ــد كـ ـلـ ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاح ــة وإدارة
الفنادق حنا املعلوف.
إلــى ذل ــك ،يــواصــل التكتل تحركاته
امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن ي ـن ـفــذ
اعتصامًا اإلثنني املقبل أمام اإلدارة
املركزية للجامعة.

«حس بغيرك»« :البحصة بتسند خابية»
أشهر ،وتحديدًا منذ بداية
قبل نحو 3
ٍ
االن ـت ـفــاضــة ع ـلــى ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي
امل ـه ـت ــرئ ،ص ــار ال ـف ـقــر واض ـح ــا .ص ــارت
وجـ ــوه ال ـف ـق ــراء ت ـك ـثــر .ك ـثــر ُص ــرف ــوا من
أعمالهم أو ص ــاروا بــا مــأوى لعجزهم
عن تسديد مستحقات «صاحب البيت».
كلنا يتذكر وجــه أحمد ،وهــو واحــد من
هـ ــؤالء ال ـف ـق ــراء ،الـ ــذي خ ــرج ل ـي ـقــول إنــه
جــائــع ألن إح ــدى الـبـلــديــات منعته عن
عمله «في مستوعبات النفايات».
أحـ ـم ــد ه ــو واحـ ـ ــد م ــن ب ــن ك ـث ـيــريــن لــم
يـعــودوا يجدون ما يـسـ ّـدون به جوعهم
اليوم ،بعدما وصلت الحالة االقتصادية
إلـ ــى االنـ ـهـ ـي ــار .ال ع ـمــل وال ض ـم ــان وال
ص ـحــة .الـجـمـيــع ف ــي الـ ـ ّ
ـدوامـ ــة ،وال ــدول ــة
غــارقــة فــي «خـطــايــاهــا» الـتــي ارتكبتها
سنوات طويلة.
على مدى
ٍ
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع املـ ــأسـ ــاويُ ،ول ــدت
بعض مبادرات ال ّ
تعوض غياب الدولة،

ُ
لكنها ،على األق ــل« ،تـســنــد» ولــو لفترة
مــن الــوقــت« .ح ــس ب ـغ ـيــرك» ،واح ــدة من
املـبــادرات التي بــدأت قبل نحو شهرين
«وك ـ ــم يـ ـ ــوم» ،ت ـق ــول إح ـ ــدى املــؤس ـســات
ل ـه ــا ،امل ـحــام ـيــة سـ ـ ــوزان م ـه ـنــا .حفظت
م ـه ـنــا ت ــاري ــخ «والدة» املـ ـ ـب ـ ــادرة ،ال ـتــي
تعيشها بتفاصيل «حكايا املحتاجني
امل ــوج ــوع ــن» .ه ــي واح ـ ــدة م ــن الـشـبــاب
الذين أسسوا تلك الصفحة على موقع
ف ــاي ـس ـب ــوك ،والـ ـت ــي تـ ـض ـ ّـم ف ــي ك ــل ي ــوم
متطوعني ج ــددًا .وقــد ح ـ ّـدد املؤسسون
هـ ــدف «حـ ــس ب ـغ ـي ــرك» بــأن ـهــا «ل ـخــدمــة
املحتاجني وإيصال صوت من ال صوت
ل ـه ــم ف ــي ظ ــل ال ـ ـظـ ــروف ال ـق ــاس ـي ــة ال ـتــي
يعاني منها لبنان».
اليوم ،بعد شهرين ّ
ونيف على اإلطالق،
ص ـ ـ ـ ــار ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـق ـ ـصـ ــص ال ـ ـت ـ ــي رواه ـ ـ ـ ــا
«امل ـح ـتــاجــون» عـلــى الـصـفـحــة  53قصة
مؤملة .استطاع الشباب في الصفحة أن

يؤمنوا مساعدات ألصحابها ،ولكنها
تبقى مساعدات محدودة ولفترة معينة
«مع ذلك هي تسند من ال يملك شيئًا في
مهنا.
هذه الفترة التي نعيشها» ،تقول ّ
بـنـيــت فـكــرة «ح ــس بـغـيــرك» عـلــى تلقي
فــريـقـهــا امل ـت ـطــوع «رس ــائ ــل خــاصــة عبر
خاصية املاسنجر ،فنتعرف إلــى وجع
ال ـن ــاس وم ـعــانــات ـهــم» .ب ـعــد ذلـ ــك ،تـقــول
مهنا «نتأكد من الحالة الــواردة ،نرسل
أحد األشخاص ليسأل عنها في محيط
سـكـنـهــا ،وبـعــد الـتــأكــد تـتــواصــل إحــدى
املـتـطــوعــات مــع العائلة إلج ــراء تحقيق
عما تحتاج إليه».
يـعـمــل ش ـب ــاب «ح ــس ب ـغ ـيــرك» بــأقـصــى
ط ــاق ــات ـه ــم ف ــي م ـح ــاول ــة م ـن ـهــم لـتــوفـيــر
«أق ـصــى مــا يـمـكــن للعائلة املـحـتــاجــة»،
تـقــول مهنا .تـفــرح هــذه األخـيــرة عندما
تكثر رسائل املتبرعني .وتشير إلــى أنه
منذ شهر تقريبًا «كانت أعداد املتبرعني

أكثر من الـيــوم» ،لكنها تأمل مع الوقت
ب ــأن ت ـعــود ال ـحــالــة إل ــى مــا كــانــت عليه.
من أجل ذلك ،يعمل هؤالء الشباب على
الـتــواصــل مــع الناشطني إليـصــال هدف
الفكرة والصفحة إلــى الـنــاس ،كما «مع
ال ـف ـن ــان ــن وامل ـش ــاه ـي ــر ل ـل ـح ـصــول عـلــى
دعمهم».
في نهاية املطاف« ،حس بغيرك» ليست
للمحتاجني»،
جمعية ،وإنما هي «صوت
ّ
ولــذلــك ،فــإن املتطوعني فيها ال يتلقون
املـ ـس ــاع ــدات م ـب ــاش ــرة وإنـ ـم ــا ي ــرش ــدون
امل ـت ـب ـ ّـرع إل ــى ال ـعــائ ـلــة «ل ـيــذهــب بنفسه
ّ
إليهم ويطلع على أحوالهم».
تـبـقــى «ح ــس غ ـي ــرك» مـ ـب ــادرة .صحيح
أنـهــا تسند املـحـتــاجــن ،لكنها ستكون
عــاجــزة بــا ش ـ ّـك أم ــام أرق ــام الـفـقــر التي
ت ــزي ــد ف ــي ك ــل ل ـح ـظ ــة ،ب ـس ـبــب سـيــاســة
الدولة العاطلة.
(األخبار)

