
الجامعة  ب����ن   
ً

ف���ع���ا م��ق��ط��وع��ة  »ال����ع����اق����ة 
األميركّية و»الكورنيش البحري« كما تؤكد 
الفائزة داري��ا الصمد. لكن،  الطالبة  دراس��ة 
وفي تحليل مبني على مقابات مع الطاب، 
ال��زاوي��ة الطبقية،  ال تجد الصمد م��ف��ّرًا م��ن 
لتلخيص العاقة بن طاب األميركية الذين 
بورجوازية،  طبقات  من  معظمهم  »يتألف 
مع حضور للطبقة الوسطى يتراجع دائمًا«. 
ال��ب��ورج��وازي��ون، وفقًا لعّينات من  ال��ط��اب، 
ب��ن��ف��س��ه��ا، ال  ال��ص��م��د  اس��ت��ط��ل��ع��ت��ه��ا  اآلراء 
يحبذون االختاط بالطبقات األخرى. وهم، 
الفول  بائع  السياق، يتعاملون مع  ه��ذا  في 
، أو بائع الكعك، كمحطات ال تجذبهم 

ً
مثا

افتتاح  بعد  لكن،  األخ���رى.  الطبقات  عكس 
واملتاخم  السابق،  العام  »البيزنس سكول« 
في  ال��ص��ورة.  تغيرت  البحري،  للكورنيش 
أن  ال��ى  الجامعة،  متخّرجو  يشير  املقابل، 

ان��ق��ط��اع ال��ع��اق��ة م��ع ك��ورن��ي��ش ال��ب��ح��ر أمر 
طبيعي، وال يلغي ارتباط الجامعة بمشهد 
رأس بيروت الحديث. فمن زاوية اجتماعية 
ص���رف���ة، ل��ي��س ع��ل��ى ال��ك��ورن��ي��ش م���ا يغري 
واملكتبات،  امل���ق���اه���ي،  ت��ن��ع��دم  إذ  ال����ط����اب، 
ي���و بي«،  »اآل  ط���ال���ب  وامل���ط���اع���م. وص������ورة 
أقرب إلى املدينة الصاخبة منها إلى هدوء 

البحر.
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أحمد محسن

بيروت.  ورأس  األم���ي���رك���ي���ة  ال���ج���ام���ع���ة 
ت��ل��ك ه���ي امل��س��أل��ة ال���ت���ي ق��ارب��ت��ه��ا داريا 
الصمد الفائزة في املسابقة التي أعلنت 
نتائجها األسبوع املاضي، والتي كانت 
الجامعة األعرق في بيروت، قد أجرتها. 
امل��ق��ارب��ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي اك��ت��ف��ت بها 
الدراسة املقتضبة تطرقت الى استنتاج 
األميركية  ال��ج��ام��ع��ة  ت��أث��ي��ر  م��ن��ط��ق��ة  أن 
زي����ت، عبر  ��ى« كبقعة 

ّ
ي��ت��وس��ع و»ي��ت��ف��ش

الشوارع  استنساخ  ش��ارع »بلس«، في 
املوازية له في الحمرا، ال بل منطقة رأس 

بيروت. 
منطقيًا.  ذل�����ك  ي���ب���دو  األول��������ى،  ل��ل��وه��ل��ة 
فالتحول مستمر في رأس بيروت وماٍض 
ف���ي م��ح��و ال���ص���ور األص��ل��ي��ة ب���ا رحمة. 
صحيح أن الجامعة ما زالت في مكانها، 
لكن التغير مستمر حولها: اليوم هناك 
التي  واملطاعم  للمقاهي  منمطة  أشكال 
 الواحدة تلو األخرى في الشارع 

ّ
تصطف

ال��ش��ه��ي��ر. ه��ك��ذا، اخ��ت��ف��ى م��ط��ع��م فيصل، 
وظهر مكانه  املاكدونالدز، بعد 15 عامًا. 
وهكذا أيضًا، تمركز »فيرو مودا« مكان 
تحمل  بعملية  الشهير  الويمبي  مقهى 
االس����م ذات����ه خ���ال اح���ت���ال ب���ي���روت، أما 
الكافيه دو باري فقد أصبحت كريباواي. 
احتلت  االح�������ت�������ال،  ع������ن  وب����ال����ح����دي����ث 
على  ليصبح  امل��ك��ان،  الجديدة  الحانات 
ال��ج��ام��ع��ة بشكل رئيسي،  م��ق��اس ط���اب 
لكونهم القادرين، أكثر من غيرهم، على 
املكان.  ف��ي  »زح��م��ة« استهاكية  إح���داث 
وتاليًا،  مختلفني،  ال���رواد  أصبح  طبعًا، 
رواد اليوم منمطني، حتى في املكتبات، 
وامل���ق���اه���ي. أم����ا األس����م����اء األول�������ى، فهي 
»تستريح« في الذاكرة. ال مكان لها على 

الجدران وفي األرصفة. 

مجتمع

إذًا، املدينة، رأس بيروت، آخذة في التبدل، 
ال���ج���ام���ع���ة. وتضيف  ط������اب  ل���ت���ن���اس���ب 
قامت  إح��ص��اءات  ال��ى   

ً
الصمد، مستندة

العرض  ح��رك��ة  إن  ال��ج��ام��ع��ة،  إدارة  ب��ه��ا 
والطلب التي تلبي الطاب تتركز بدرجة 
املتطورة  أول��ى على مزيد من »التسلية 
لكنها،  الصحّيني«.  والخدمات والطعام 

رأى الباحث جاد شعبان
 عدد الالجئني 

ّ
أمس، أن

الفلسطينيني في لبنان ليس 
500 ألف كما تظهر أرقام الدولة
 أو حتى األونروا، فالعدد انخفض 

على مّر السنني، واملجتمع 
الفلسطيني يعاني، كاملجتمع 
اللبناني، هجرة متزايدة بسبب 

جئني. وقد 
ّ

األوضاع املتدهورة لال
انخفض عدد الفلسطينيني الى 

260 ألفًا، و»ما يربطهم بلبنان هو 
الرابط القانوني حيث يعودون فقط 

الستصدار أوراق قانونية« كما 
يقول سلفاتوري لومباردو.

على
فكرة

أفول الكوزموبوليتّية
في »راس بيروت«

الطالب والبحر: عالقة طبقية!

فازت الطالبة داريا الصمد بمسابقة »يوم اآلباء املؤّسسني في الجامعة األميركية
في بيروت«، التي كان موضوعها عالقة الجامعة بمحيطها. »األخبار« التقت الفائزة الستكمال 

السجال

تحقيق

م���ط���ال���ب ل����م ت����ل����ّب ب����درج����ة ت���س���م���ح لهم 
ب���ال���خ���روج م���ن ب��ل��س، م���ن امل��ب��ان��ي التي 
ت��ب��ع��د ش��ارع��ًا واح�����دًا، أو ش��ارع��ني على 
أبعد تقدير، عن البوابات. برأيها، صار 
طالبو األميركية، واللبنانية األميركية، 
م��ت��ط��اب��ق��ني إل���ى ح���د ك��ب��ي��ر. وه����ذا يفسر 
ارتكزت  ال�����ذي  االق����ت����ص����ادي،  ت��ح��ل��ي��ل��ه��ا 

الجامعة.  طالب  هوية  تحديد  في  عليه 
ترى الصمد أن طالب »األميركية« يشعر 
بالتفوق البديهي، على محيطه، بالقدرة 
الحياة  بنمط  وتاليًا،   ،

ً
أوال االقتصادية 

م���ع مقتضيات  ال���ت���واص���ل  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي 
لكنه  م����وج����ود،  ال���ت���ف���اع���ل  إذًا،  ال���ع���ومل���ة. 
م��ن ج��ه��ة واح����دة ف��ق��ط. وه���ي الخاصة 

ال���ت���ي ت��وص��ل��ت إل��ي��ه��ا ج��ن��ى ن���خ���ال في 
)العدد  األخبار  في  املنشور  موضوعها 
رق���م 20 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي امل���اض���ي(. هنا، 
تخلص الصمد إل��ى أن الطالب ب��ات في 
يًا، أكثر منه ثورويًا، 

ّ
عصر العوملة متلق

 م��س��ؤول��ي��ة إع�����ادة ال��ع��اق��ة بني 
ً
واض���ع���ة

، على 
ً
ك���ام���ل���ة ب���ي���روت،  ال��ج��ام��ع��ة ورأس 

قاسم س. قاسم

ك��ث��ي��رون ان��ت��ظ��روا ش��ه��رًا ت��ق��ري��ر »املسح 
جئني 

ّ
األسري االقتصادي االجتماعي لا

الذي وعدتهم  لبنان«  الفلسطينيني في 
به وكالة األونروا، وقد دعت إلى مؤتمر 
الوكالة  ل��ك��ن  أم����س إلط����اق����ه.  ص��ح��اف��ي 
��ص الكامل 

ّ
ل���م ت�����زّود ال��ص��ح��اف��ي��ني ب��ال��ن

عليهم  ع 
ّ
ت�������وز أن  ��ل��ة 

ّ
م��ف��ض ل���ت���ق���ري���ره���ا، 

��ص��ًا ل��ن��ت��ائ��ج امل���س���ح ال������ذي عملت 
ّ

م��ل��خ
عليه منذ الصيف املاضي بالشراكة مع 
األوروبي.  األميركية واالتحاد  الجامعة 
التي عقدتها  في ورش��ة العمل األخ��ي��رة 
األونروا منذ شهر في األميركية عن دور 
أع��ل��ن مدير  ف��ي مناطق عملها،  ال��وك��ال��ة 
الوكالة في لبنان سلفاتوري لومباردو، 
بحضور املفوض العام فيليبو غراندي، 
 لدراسة هي األول��ى من 

ّ
أن األون��روا تعد

نوعها ستطلقها قريبًا. 
وان���ت���ظ���ر ال��ج��م��ي��ع ه�����ذه ال�����دراس�����ة التي 
علمية.  معطيات  األول���ى  للمرة  ر 

ّ
ستوف

لكن، بعد طول انتظار، يبدو أن الوكالة 
ب��ص��دد االم��ت��ن��اع ع��ن نشر ك��ل تقريرها، 
ال��ع��ام الجاري  وت��أج��ي��ل ذل��ك ال��ى نهاية 
ص 

ّ
»ألن����ن����ا م����ا زل���ن���ا ن��ع��م��ل ع���ل���ى امللخ

الباحث  قال  كما  التوصيات«  وتفصيل 
ال��رئ��ي��س��ي ج����اد ش��ع��ب��ان. ه���ك���ذا، نشرت 

األون��روا أمس بعض األرق��ام التي كانت 
»األخ����ب����ار« ق���د ح��ص��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا مسبقًا 
ونشرتها في ع��دد أول من أم��س، لكنها 
ل���م ت��ف��ّص��ل ف���ي م���ج���االت م��ه��ّم��ة للغاية، 
املزمنة،  باألمراض  املصابني  عدد  منها 
ال���ذي���ن ال ي��س��ت��ط��ي��ع��ون تأمني  أو ه����ؤالء 
للمتسربني  املئوية  النَسب  أو  دوائ��ه��م، 
م��ن امل����دارس ف��ي منطقة ص���ور، أي ثلث 
����ز امل���ش���ارك���ون على 

ّ
ال���ت���ام���ذة. ه���ك���ذا، رك

نسبة حاالت الفقر الشديد الذي يعانيه 
أبناء املخيم وهو ثاثة أضعاف نسبته 

في املجتمع اللبناني.
ال��ص��دم��ة ويشير الى  أم��ا أك��ث��ر م��ا يثير 
االتجاه السلبي الذي يتجه إليه املجتمع 

����ي مستوى 
ّ
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ك���ل���ه ه����و ت����دن

ترك  وتفضيلهم  ال��ش��ب��اب  عند  التعليم 
إل�����ى س�����وق العمل  امل���������دارس وال����ت����وج����ه 
عوضًا عن إكمال الدراسة. بعض هؤالء 
امل���ت���س���رب���ني ي���ت���وج���ه���ون م����ب����اش����رة الى 
س���وق ال��ع��م��ل ال��ي��وم��ي، وال��ب��ع��ض اآلخر 
ل أن يكون ضمن فئة العاطلني من 

ّ
يفض

فون 56% من املجتمع 
ّ
العمل والذين يؤل

تتاح  قد  »فرصة  بانتظار  الفلسطيني، 
يناسب  ع���م���ل  إي����ج����اد  أو  ل��ل��س��ف��ر  ل���ه���م 

طموحاتهم. 
مقابل  العمل  يرفضون  الشباب  وأغلب 
أجر يومي قدره 25 ألف ليرة«، كما قال 
شعبان. لكن التسرب املدرسي، ولو كان 
ف��ي ب��ع��ض ال��ح��االت بسبب »ع���دم رغبة 
التامذة بإكمال تحصيلهم العلمي« إال 
أن الدافع األساس يبدو في الفقر، فأغلب 
��ج��ه��ون ال���ى سوق 

ّ
ال��ش��ب��اب واألط���ف���ال ي��ت

ال���ع���م���ل مل���س���اع���دة أه���ل���ه���م، وق�����د أظهرت 
 عندما 

ّ
عملية املسح أن نسبة الفقر تقل

يكون عدد األطفال أكثر، ما يعني أنهم 
يعملون.

شعبان كان قد عرض الدراسة بعد كلمة 
ملمثل منظمة التحرير عبد الله عبد الله، 
اللبناني  الحوار  لجنة  لرئيسة  وأخ��رى 
������������� ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م��اي��ا م���ج���ذوب، اللذين 
دا ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال���دراس���ة واالعتماد 

ّ
ش����د

اللبنانيني  امل��س��ؤول��ني  مل��ط��ال��ب��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
الدراسة  ال���اج���ئ���ني.  أوض������اع  ب��ت��ح��س��ني 
رآه����ا ال��ب��ع��ض »األول�����ى م��ن ن��وع��ه��ا منذ 
نائب  ل 

ّ
دال أح��م��د  ق���ال  ع��ام��ًا« مثلما   62

رئيس الجامعة في كلمته. أما الحضور 
والعاملني  املتضامنني  م��ن  أغلبه  فكان 
األج������ان������ب وال���ج���م���ع���ي���ات ال���ع���ام���ل���ة في 
أدهشتهم  ال��ذي��ن  الفلسطيني،  ال��وس��ط 
األرق������ام، ك��م��ا ب���دا خ���ال ال���ع���رض، حيث 
قني. 

ّ
كانوا يتبادلون النظرات غير مصد

 ال����ى تغيير 
ً

»ال����دراس����ة س��ت��ك��ون م���دخ���ا
أول���وي���ات األون������روا« ق���ال ل��وم��ب��اردو في 
بالعمل  لنا  »ستسمح  مضيفًا:  كلمته، 
وف���ق رؤي����ة واض���ح���ة، إذ س��ي��ك��ون لدينا 
نظرة شاملة للمجتمع الذي نعمل فيه«. 
��ت��ح ب���اب األس��ئ��ل��ة، ل��ت��م��ط��ره القاعة 

ُ
ث��م ف

ولومباردو بأسئلة حول املنهجية التي 
تنوي  التي  والخطط  ال��دراس��ة  اتبعتها 
األون����روا وضعها ف��ي ض��وء م��ا ج��اء في 
األونروا  إن  ل���وم���ب���اردو  ف��ق��ال  ال��ت��ق��ري��ر. 
القريب  امل���������دى  ع����ل����ى  خ����ط����ة  »س���ت���ن���ف���ذ 
بالتسرب  يتعلق  بما  ع��دة  أشهرًا   

ّ
تمتد

امل���درس���ي وح����االت ال��ف��ق��ر ال��ش��دي��د، وفي 
سنكمل  ا 

ّ
كن إذا  سنرى  نتائجها  ض��وء 

لها«. وأضاف »ال أعدكم بأن 
ّ

بها أو نعد
ث����ورة ت��ح��س��ني وض���ع ال��اج��ئ��ني ستبدأ 

غدًا، بل في املقبل من األيام«.

الفقر في املخّيمات × 3 في لبنان... ويتضاءل حيث األطفال

الدراسة ستكون 
مدخاًل الى تغيير أولويات 

األونروا

األربعاء  15  كانون األول  2010  العدد  1292

اختصرت الدراسة العالقة بني الجامعة ومحيطها الى الزاوية االقتصادية )هيثم املوسوي(


