
ف��ه��ذه ال��ع��اق��ة ق��دي��م��ة ال ج���دال ف��ي ذلك. 
وف��ي فيلمه، »ذاك���رة رأس ب��ي��روت«، عام 
حجيج،  محمود  املخرج  يخلص   ،2006
إلى أن تلك العاقة وثيقة بني الجامعة 
الحديث عن  إذ ال يمكن  ب��ي��روت.  ورأس 
األخرى.  إل��ى  التطرق  دون  إحداهما من 
. وهنا، 

ً
في املاضي، كان التفاعل متبادال

ال بد من املرور بسيٍل من األماكن. أولها، 
دانيال  إل��ى  )املسمى نسبة  بلس  ش��ارع 
األميركية  ل��ل��ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  أول  ب��ل��س 
ف��ي ب���ي���روت(، وث��ان��ي��ه��م��ا، س��ك��ة القطار، 
أو خ��ط ال��ت��ران، ال���ذي ك��ان ينهي رحلته 
أم���ام امل��دخ��ل ال��رئ��ي��س��ي )»امل���اي���ن غايت« 
اليوم( قبل أن يتوقف نهائيًا عام 1965، 
ويستبدل بحافات النقل العام. بدورها، 
ت��وق��ف��ت األخ��ي��رة ع��ن ال��ع��م��ل ل��ف��ت��رة، قبل 
ظهور الحافلة، أو »ال��ف��ان رق��م 4«، الذي 
األميركية، حيث محطته  الجامعة  ربط 
ليست  التي  األول���ى  بمحطته  النهائية، 

إال الضاحية الجنوبية، ومعلمها األهم: 
الجامعة اللبنانية. 

ه����ذا األخ����ذ وال�����رد ف���ي م���وض���وع تفاعل 
ملداخلة  وف����ق����ًا  وم���ح���ي���ط���ه���ا،  ال���ج���ام���ع���ة 
فيلم حجيج،  ف��ي  للدكتور سمير خلف 
ب���دأ ع��ن��دم��ا أح��دث��ت امل���ن���ازل ال��ت��ي بنيت 
خ��ص��ي��ص��ًا ل���أس���ات���ذة امل��س��ت��ق��دم��ني إلى 
محيطها.  ف��ي  هندسية  ث��ورة  الجامعة، 
ع����ل����ى نقيض  ل���ط���ب���ق���ت���ني،  ع����ل����ت  »ف�����ق�����د 
بالجامعة«،  امل��ح��ي��ط��ة  األف��ق��ي��ة  ال��ب��ي��وت 
ب����داي����ة مظاهر  ت���ل���ك  ت���ك���ون  أن  م���رج���ح���ًا 
ال��ط��ب��ق��ة ال���وس���ط���ى ف����ي امل���ن���ط���ق���ة. كانت 
أك��ث��ر رخ������اًء، وك���ان���ت الجامعة،  ال��ح��ي��اة 
بيروت، مطّعمة بكوزموبوليتية  كرأس 
على  الوسطى  الطبقة  عاشت  حقيقية، 
ال��ح��رب، تبعًا  أن ترهقها  أط��راف��ه��ا، قبل 
ملتخّرجي  ووفقًا  معاصريها.  لشهادات 
الصور،  أل���ب���وم���ات  ال���ق���دام���ى،  ال��ج��ام��ع��ة 
وم���ن ف��ي��ه��ا، ه��ن��اك اخ��ت��اف حقيقي في 
ه��وي��ة ال��ط��اب ب��ني ال��ي��وم واألم����س، قبل 

9 مجتمع

 إلى أن افتتاح 
ً
عاتق إدارة األول��ى، الفتة

»البيزنس سكول« قرب البحر، من شأنه 
دفع هذه العاقة ولو ببطء الى مزيد من 
التفاعل. لكن الدراسة اختصرت العاقة 
الزاوية  ال����ى  ال��ج��ام��ع��ة وم��ح��ي��ط��ه��ا  ب���ني 
النسيج  ال��ى  يها 

ّ
تعد دون  االقتصادية، 
االجتماعي والعمراني.

ل هوية املكان. كان أغلبهم بربطات 
ّ

تبد
ال��ث��ي��اب الواسعة  ع��ن��ق، وال��ي��وم، تفيض 
»ال��راي��ن« من الصور.  امللّونة ون��ظ��ارات 
إل��ى مطعم تناقش  لم يعد هناك حاجة 
فيه السياسة، أكثر من حاجة إلى مطعم 
»فاست فوود« ... لأكل. وإلى هذا التغّير 
الكوزموبوليتية  انقرضت  االجتماعي، 
لحساب  ع����������ام،  اج����ت����م����اع����ي  ك����م����ذه����ب 
االص��ط��ف��اف ال��ط��ائ��ف��ي ال����ذي أخ���ذ مكان 
اإليديولوجيات منذ نهاية الحرب، قبل 
أن تستقر الحال على ما هي عليه منذ 
املحال  الجديدة، وتصبح  األلفية  مطلع 
و14   8 إل��ى  مقسمة  بالجامعة  املحيطة 

آذار. 
وال يعود تراجع التفاعل اإليجابي بني 
تتعلق  أسباب  إلى  ومحيطها  الجامعة 
ب��ت��ب��دل األزم���ن���ة وم���ا يستتبعه ذل���ك من 
االجتماعية  وع���ادات���ه���ا  األج���ي���ال  ت��ب��دل 
، ولو 

ً
والثقافية. فمبنى الكونكورد مثا

والعمرانية  الثقافية  بالقيمة  ليس  أن��ه 
للجامعة، إال أنه ال شك أحد معالم رأس 
التجارية،  لوظيفته  ال��ح��دي��ث��ة،  ب��ي��روت 
ال����ت����ي ج���ع���ل���ت���ه ي���ت���ف���اع���ل ب����س����اس����ة مع 
امل��ن��ط��ق��ة، وه���و م��ا ي��ؤخ��ذ ع��ل��ى الجامعة 
أنها يجب أن تكون مؤثرة بهذا االتجاه 
وإن  م��وج��ود،  التفاعل  إذًا  االستهاكي. 
املدينة،  ه��وي��ة  ك��ان سلبيًا على ح��س��اب 
ال��ت��ي تتبدل.  ال��ج��ام��ع��ة ه��ي  ل��ك��ن ليست 
وفي العمارة تحديدًا، ووفقًا للمعماري 
الجامعة  ع����م����ارة  ف�����إن  ف����ي����اض،  ره���ي���ف 
األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ب��ي��روت ل��م تكن تختلف، 
أي���ام تأسيسها، ع��ن ع��م��ارة ب��ي��روت في 
ال���وق���ت، وك��ان��ت مبنية م��ن الحجر  ذل���ك 
ال��رم��ل��ي امل��س��ت��خ��رج م��ن ص��خ��ور بيروت 
ال��رم��ل��ي��ة. وت��ب��ع��ًا ل��ف��ي��اض، ال ي�����زال هذا 
الحجر العتيق ظاهرًا في شارع سبيرز، 
وف����ي س����ور ال��ج��ام��ع��ة، ك��م��ا أن����ه ال يزال 
القائمة  البيوت  الكثير من  في  موجودًا 
كلسية  ب��ط��ب��ق��ة  م��ك��س��ّوًا  ك����ان  وإن  اآلن، 
التقلبات  م����ن  ل��ح��م��اي��ت��ه  اس��م��ن��ت��ي��ة  أو 
امل��ن��اخ��ي��ة امل��وس��م��ي��ة. وك��م��ا ك����ان البيت 
م��ن طبقة واح���دة أو م��ن طبقتني، وسط 
 على البحر، 

ُّ
حديقة، وغالبًا ما كان ُيطل

كانت الجامعة كذلك في بدايتها. كانت 
ال���ع���م���ران���ي تختزن  ب��امل��ش��ه��د  ال��ج��ام��ع��ة 
ال����ص����ور ذات����ه����ا ل��ل��م��دي��ن��ة. األس��������وار من 
ال��ح��ج��ر ال��رم��ل��ي ن��ف��س��ه، وف��ي��ه��ا حديقة 
م���زده���رة، وت��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر ن��ف��س��ه. لم 
ت��ق��ع االخ��ت��اف��ات ال���ح���ادة ب��ني الجامعة 
وامل��دي��ن��ة ع��ل��ى أس����اس ك��ول��ون��ي��ال��ي فج، 
االستعمار  ت����راج����ع  م����راح����ل  ف����ي  ظ���ه���ر 
امل��ح��ي��ط يتبدل  ب��ب��س��اط��ة،  أو اش����ت����داده. 
العالم، وليس  تبدل  الجامعة، مع  ألجل 
اآلن،  لكنه، حتى  قائم،  التفاعل  العكس. 

على حساب املدينة.

لم تقع االختالفات
الحاّدة بين الجامعة 

والمدينة على أساس 
كولونيالي فّج

محمد محسن 

ب���ني س���ي���ارات س��ك��ان األب��ن��ي��ة املجاورة، 
اعتصم أمس، طاب كلّية اآلداب والعلوم 
اللبنانية،  ال��ج��ام��ع��ة  ف���ي   1 اإلن��س��ان��ي��ة 
اع��ت��راض��ًا ع��ل��ى ه��ش��اش��ة م��ب��ن��ى كلّيتهم 

التي فضحتها العاصفة األخيرة. 
ف���أول م��ن أم���س، ف��وج��ئ ط���اب »اآلداب« 
ب��م��ي��اه األم��ط��ار ت��ت��س��رب ال���ى صفوفهم، 
كانوا  أقدامهم.  تحت  منسوبها  ويعلو 
سيتعاملون مع املشهد وكأنه اعتيادي، 
ل���وا ببركات  ���ه���م ك���ان���وا ق���د ت���ف���اء

ّ
ل����وال أن

ص��ي��ان��ة ال���ع���ام امل���اض���ي، وال���ت���ي شملت 
ج����دران الكلية وأس��ق��ف��ه��ا وامل��ف��ت��رض أن 

تمنع النش. 
ب������ل طالت  ه�����ن�����ا، ال  ك�������ان   

ّ
ال������ن������ش ل����ك����ن 

غرفة  ف����ي  ت���ص���وي���ر  آالت   3 »خ����ي����رات����ه« 
املطبوعات، أصلح الطاب اثنتني منها 
ع���ل���ى ن��ف��ق��ت��ه��م، ألن���ه���م ي���ح���ت���اج���ون الى 
اليوم،  ي��ج��رى  ال���ذي  امتحانهم  م��ق��ررات 
ما أجبرهم على اللجوء الى املساحات، 
وشطف صفوفهم، ليتمكنوا من متابعة 

الدراسة. 
ل���م ت��ع��ال��ج اإلدارة آث�����اره، ب���ل جاد   ،

ّ
ن����ش

»بتوجيهاتهم«  م���وظ���ف���ي���ه���ا  ب����ع����ض 
للطاب، من نوع »ال نملك مفتاح الصف 
م 

ّ
ف����ي ال��ط��ب��ق��ة األول��������ى، اس��ت��ع��م��ل��وا سل

خ��ش��ب��ي، ادخ��ل��وا م��ن ال��ن��اف��ذة واشطفوا 
ق��ه الطالب املندفع، 

ّ
ال��غ��رف��ة«. وح��ني ص��د

��م، ف��وج��ئ، كما 
ّ
 ب��ب��راءة ع��ن س��ل

ً
متسائا

»األخبار« بأن »كلية بأمها وأبيها  روى ل�
م«. 

ّ
ليس فيها سل

تها اإلدارة؟ 
ّ

ما هي اإلجراءات التي اتخذ
ال��ذي »صان«  م��ع املتعهد  ه��ل تواصلت 
ال���ك���ل���ّي���ة ف����ي ال����ع����ام امل�����اض�����ي؟ وم�����ا هي 
ت���ل���ك ال���ص���ي���ان���ة؟ ه����ل ك���ان���ت ض����د أشعة 
م 

ّ
الشمس، أو »صيانة صيفية« كما تهك

��ه، وال 
ّ

��د أق��ف��ل خ��ط
ّ

أح���د ال��ط��اب! »امل��ت��ع��ه
نستطيع االتصال به« ينقل الطاب عن 
ب 

ّ
مسؤول إداري. ما العمل؟ ليس للطا

التي  الباستيكية  اضة 
ّ

الخض غيرها: 
لفتح  واستخدمها  أح��ده��م،  عليها  عثر 

قنوات تصريف املياه املسدودة. يتمازح 
ن���ح���ت تمثال  »ي����ج����ب  ال�����ط�����اب:  ب���ع���ض 

اضة« ووضعه في اإلدارة«. 
ّ

»الخض ل�
العام،  األّول ه���ذا  ال��ط��اب ه��و  اع��ت��ص��ام 
األحزاب،  مل����ن����دوب����ي  ك���ل���م���ات  ���ل���ت���ه 

ّ
ت���خ���ل

ول��رئ��ي��س��ة م��ج��ل��س ط����اب ال���ف���رع سارة 
فقها التي سألت عن األموال التي دفعت 
الكلّية  ق��ص��ة  ت���س���رد  أن  ق��ب��ل  ل��ل��ت��رم��ي��م، 
استعمال  من  ممنوعون  الطاب  املؤملة: 
��ى غ���ارق ب��امل��ي��اه، زجاج 

ّ
امل��ص��ع��د، امل��ص��ل

والصفوف  م���ك���س���ور،  ال���ق���اع���ات  ب���ع���ض 
خ����ال����ي����ة م������ن م�����ك�����ب�����رات ت�����وص�����ل صوت 

ب. 
ّ

األساتذة إلى الطا
وإذا كانت مديرة الكلية تغاريد بيضون 
ت���رب���ط أع���م���ال ال��ص��ي��ان��ة ب��ع��ودت��ه��ا إلى 
اإلدارية  املصلحة  رئيسة  تشير  الكلّية، 
ريتا  اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ة  ف��ي  امل��ش��ت��رك��ة 
امل��ط��ل��وب »ه����و أن ترسل  إل����ى أن  وه��ب��ة 
إدارة الكلية كتابًا تخبر فيه عن األضرار، 
كان  إذا  ل��ي��ت��أك��دوا:  مهندسينا  ف��ن��رس��ل 
الضرر من العاصفة فا يمكننا مطالبة 
امل��ت��ع��ه��د، أّم���ا إذا ك��ان��ت األض����رار ناتجة 
على إصاح  فنجبره  الترميم  س��وء  من 

األمور«. 
كتابها  اإلدارة  إرس�����ال  ح���ني  إل����ى  ل���ك���ن، 
وتحّرك املهندسني، يبقى للطاب ملجأ 

اضة. 
ّ

واحد: الخض

اضة
ّ

اعتصام اآلداب 1: لوال الخض

يجب نحت تمثال 
لـلخّضاضة ووضعه في 

اإلدارة

تدابير سير في نهر املوت 

أعلنت شعبة العالقات العامة في املديرية 
ه بدءًا من 

ّ
العامة لقوى األمن الداخلي، أن

صباح الجمعة املقبل ولغاية بداية العام املقبل، 
 لحركة السير، ستتخذ اإلجراءات 

ً
وتسهيال

اآلتية: ـــــ فصل املسرب األيمن من املسلك 
الغربي ألوتوستراد نهر املوت، بحيث يسلك 

املواطنون املتوجهون إلى بيروت بدءًا من 
جسر املشاة املسربني لجهة اليسار، فصل 
املسرب األيسر من املسلك الغربي )جونيه 

ـــــ بيروت( قبل جسر جل الديب للسير املتوجه إلى داخل هذه املنطقة، 
مرورًا من تحت الجسر املذكور،  وفصل املسرب األيمن من املسلك 
الشرقي )بيروت ـــــ جونيه( عند جسر املشاة قبل جسر جل الديب 

لتحديد السير املتجه الى هذه املنطقة.

هبة من القوة اإليطالية إلى الصليب األحمر

م الصليب األحمر اللبناني فرع ـــــ صور، هبة من القوة اإليطالية 
ّ
تسل

العاملة في إطار اليونيفيل في الجنوب »كتيبة الخيالة ـــــ جنوى الرابعة« 
في الفوج الثاني للوحدة اإليطالية في املنصوري، ومن املؤسسة 

االجتماعية اإليطالية امللكة إيلينا، تضمنت أسّرة متحركة وعربات 
للمقعدين وحاجيات لألطفال وألبسة.

متفرقات

فاتن الحاج

»َمن األمّي في لبنان وكيف نصل إليه؟«. يكاد هذا السؤال يختصر 
األولويات التي ُينتظر أن يخرج بها اللقاء الوطني األول عن محو األمّية 
الشؤون  بالتعاون مع وزارة  اليونسكو،  أمس، منظمة  افتتحته،  الذي 

االجتماعية والسفارة اإليطالية، التي تمّول برنامج تعليم الكبار.
الـــ13.8%، أي نسبة األمّيني في لبنان، غير مقلقة بالنسبة  قد تكون 
إلى البعض، إذا ما قورنت بالدول العربية املجاورة، لكّن املقلق، بحسب 
تــزايــد أعداد  اليونسكو د. حــجــازي إدريـــس، هــو   التعليم فــي  خبير 
االبتدائي،  الــرابــع  الصف  مــن  بــدءًا  واملعيدين  التعليم،  مــن  املتسربني 
مفهوم  بتحول  ادريـــس  يطالب  الصبيان.  إلــى  بالنسبة  وخصوصًا 
محو األمية من قراءة الحرف إلى مهارات إيصال األفكار إلى الناس، 
الذي  العالم  قــراءة  على  ومساعدتهم  مستمر،  تعلم  فــرص  وتحقيق 

يعيشون فيه.
يبدو هذا املفهوم الجديد طموحًا إذا لم تلتزم الدولة، كما تقول األستاذة 
لقانون  تطبيقية  مراسيم  بإصدار  الدين،  فهمية شرف  د.  الجامعية 
 إلى 

ً
التعليم اإللزامي حتى سن 15 سنة، ومنع عمالة األطفال، مشيرة

أّن مسؤولية الحكومة تتجاوز املسؤولية القانونية إلى تصحيح الفهم 
الــذي ال يشجع على  ه »ال أمّية في لبنان«، األمــر 

ّ
للبناني بأن الخاطئ 

إعداد دراسات بهذا الشأن.
املشكلة ليست في الدراسات، تقول أمل شرارة، مؤسسة برنامج محو 
املتاحة  والــفــرص  فالتحديات  االجتماعية،  الــشــؤون  وزارة  في  األمية 
التربوية  املــنــاهــج  أّن  مــا يحصل  لكن  مــن دراســــة،  أكــثــر  فــي  مكتوبة 
وكانت  التطبيقية،  املضامني  مــن  فــرغــت 

ُ
أ ثــم  كبيرة،  عناوين  حملت 

النتيجة »إنجاح التعليم الخاص على حساب تطوير التعليم األساسي 
الرسمي«. 

شرارة أكدت أننا نحتاج إلى خطة نهوض شاملة »لنصل إلى مفهوم 
أن  إلــى  األم«. ودعــت  بلغتهم  الجاهلني  تعليم  يقوم على  األمــيــة  ملحو 
مناهجنا  نــطــّور  وأن  للجميع،  للتعليم  واحــــدة  مـــرة  ولـــو  »نستجيب 
الــنــظــامــي«. خبير مــحــو األمية  الــنــظــامــي مــع غــيــر  عــبــر ربـــط التعليم 
أيضًا مع مناهج مرنة  السيد هو  الكبار في مصر د. رضــا  وتعليم 
دراســيــة موّحدة  تكون هناك كتب  وأن ال  متعلم،  كــل  تلبي حــاجــات 
للجميع، والعمل على دمج األمّي بعد تحرره بالتعليم النظامي. وقال 
»األخبار«: »علينا أن نتحرك باتجاه األمّي ونذهب إليه أينما وجد، ال  لـ
أن نطلب منه أن يأتي إلينا، وذلك عبر تشخيص صعوبات التحصيل 

التعليمي لديه«.
بالنسبة إلى فيروز سالمة، املسؤولة التنفيذية في الحركة االجتماعية، 
 أن يكون 60% من تالمذة الرابع األساسي ليس لديهم 

ً
ليس مقبوال

والشؤون  والــعــمــل  الــتــربــيــة  وزارات  عــلــى  ــذلــك  ل األم،  الــلــغــة  مـــهـــارات 
االجتماعية أن تنّسق في ما بينها.

لكن لم يحضر غير وزير الشؤون االجتماعية د. سليم الصايغ من 
ليس توصيف  السياسي  دور  بــأّن  الــرجــل  يعترف  املعنيني.  الـــوزراء 
حاالت علمية بل القدرة على القيام بشيء. ويقول: »ال يمكن مقاربة 
التحديات دفعة واحدة، بل علينا تطبيق سياسات مرحلية، وأن نحّدد 
للبنانيني األولويات االجتماعية والوطنية«. وعن تمويل الدول املانحة 
يوضح أننا »شركاء ال زبائن، ويجب أن نحافظ على خصوصيتنا«.

مهارات قراءة الحرف ال تكفي
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