
معرض رشيد كرامي الدولي نموذج حديث وفريد من نوعه
املبنى متصّدع والتدهور مستمر يف إنشاءاته االسمنتية

رابطة الجامعات تطعن بقرارات وزير املال أمام الشورى 
رفض لتسديد أّي "فرمان" ضريبي على األجور بالدوالر! 

روزيت فاضل

إذا نظرنا الى الصورة الفوتوغرافية، نرى بأم 
العين نموذجًا لواقع التصدع في االنشاءات 
على  الرطوبة  لتشققات  الحاد  واإلنعكاس 
الفضائي  المسرح  ف��ي  وال��س��ق��وف  ال��ج��دران 
في أحد أقسام معرض رشيد كرامي الدولي 
مه قبل نحو خمسين  في طرابلس الذي صمَّ
ع��ام��ًا ال��م��ع��م��اري ال��ب��رازي��ل��ي العالمي أوس��ك��ار 
ال��ت��راث  دِرج ع��ل��ى الئ��ح��ة 

ُ
أ ن��ي��م��اي��ر، وال�����ذي 

د بالخطر قبل بضعة أيام.  العالمي المهدَّ
ع��ل��ى الئحة  المعلم  ه���ذا  إدراج  ت��م  ك��ي��ف 
التراث العالمي؟ نقيب المهندسين السابق 
ج��اد تابت ال��ذي أع��د ه��ذا الملف لرفعه الى 
اللجنة المتخصصة قال ل�"النهار" إن "الرغبة 
ف���ي إدراج�������ه ع��ل��ى الئ���ح���ة ال����ت����راث ال��ع��ال��م��ي 
ت��ع��ود ال���ى م��ش��روع ق���دي���م"، م��ش��ي��رًا ال���ى أن 
"الوتيرة المتسارعة في تصدعات المعرض 
والتدهور الملحوظ في طبقات االهتراء في 
أقسامه، دفعنا الى المضي قدمًا في إعداد 
الملف لرفعه الى اللجنة المتخصصة، وهذا 

ما حصل فعال..." 
وأوض������ح ت���اب���ت "أن���ن���ا أع����ددن����ا م��ل��ف��ًا ال��ى 
المعلم ودوره  اليونيسكو يثّمن أهمية هذا 
الثقافي الفني والتاريخي من خالل التركيز 

على أمرين أساسيين هما: أواًل أن المعرض 
ي��ع��ك��س ن��م��وذج��ًا ل��ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات وال��ق��ي��م 
البلدان، وثانيًا أنه  الثقافية المعمارية بين 
مفهوم نموذجي فريد من نوعه للمعارض".

وأض���اف: "ف��ي م��ا خ��ص السبب األول تم 
إبراز هندسة معرض رشيد كرامي الدولي، 
ال��ت��ي ط��رح��ت ف���ي ح��ي��ن��ه ان��ف��ت��اح��ًا ملحوظًا 
ن��ح��و ال��ح��داث��ة وم��ش��روع��ًا س��اب��ق��ًا ل��ع��ص��ره في 
س��ت��ي��ن��ات ال���ق���رن ال���م���اض���ي"، الف��ت��ًا ال����ى أن 
"م���ج���م���وع���ة م����ن ال��م��ه��ن��دس��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن 
البرازيلي  ال��م��ع��م��اري  م��ع  بالتنسيق  أع���دت، 
العالمي أوسكارنيماير، الدراسات االنشائية 
للمعرض من إمدادات الشبكات الكهربائية 
وما شابه، ما عكس فعاًل تبادل خبرات بين 
آفاقًا لخبرات  اللبنانيين والبرازيليين وفتح 

جديدة ومتنوعة في العمل". 
اللبناني  "ال��م��ه��ن��دس  دور  ع��ل��ى  وأث���ن���ى 
نويل أبو حمد، الذي كان له دور أساسي في 
وضع المخطط لهذه االنشاءات، ما انعكس 
إي��ج��اب��ًا على لبنان ألن ه��ذا االن��ج��از ه��و أول 
ميزة فعلية أدخلت مفهوم الحداثة الثقافية 
من  وساهمت  عالمنا  ال��ى  الفنية  المعمارية 

خالله في انفتاحنا على العالم". 
وأشار تابت الى أن "السبب الثاني الذي 
لحظه الملف المرفوع الى اليونيسكو هو أن 

"المعرض، الذي يمتد على قطعة أرض من 
750 ألف متر مربع، يتميز بجناح كبير على 
شكل قوس، وعلو سقفه 70 مترًا من دون 
اي أعمدة فاصلة بين أي قسم منه، ومصمم 
الستقبال أجنحة الدول المختلفة في فضاء 
وآخ���ر... ج��ن��اح  بين  منحوتات  تزينه  واس���ع 

لبنان وال  وه��ذا تصميم فريد من نوعه في 
وجود له في اي بلد من البلدان العربية في 
ح��ي��ن��ه، إض��اف��ة ال���ى وج���ود م��س��رح مكشوف 

وآخر مغلق ومسرح فضائي..."
وبرأيه انه "تم إدراج��ه على الئحة التراث 
أولهما  لسببين:  بالخطر  ال��م��ه��دد  العالمي 
أن ال��م��ع��رض م��ت��ص��دع ال��ي��وم رغ���م م��ح��اوالت 
من  ال��م��اض��ي  ال��ق��رن  ف��ي تسعينات  ترميمه 
دون ان يلعب دورًا كمعرض دول��ي بكل ما 
أن "دخ��ول  ال��ى  م��ن معنى"، مشيرًا  للكلمة 
اليه  ال��س��وري  الجيش  وق��وات  الميليشيات 
ل��س��رق��ة م��ح��ت��وي��ات��ه م���ن ب����الط وال��وم��ي��ن��ي��وم 
وزجاج وتخريب امدادات الكهرباء وسواها، 
المنوطة  المهمة  ال��م��ع��رض  أداء  دون  ح���ال 

به..." 
أن��ه "ص��ار تسجيله على هذه  ال��ى  ولفت 
ال��الئ��ح��ة لمنع أي ه���دم ألي م��ن أق��س��ام��ه أو 
استحداث اي بناء عشوائي على مساحته"، 
ال��ى ض���رورة توفير  ال��دول��ي  داع��ي��ا المجتمع 

الدعم المالي لترميمه وإعداد دراسة تقنية 
دقيقة لواقع اإلنشاءات..." 

تهالك البناء
ب��دوره، كشف مسؤول البرامج في قطاع 
اإلقليمي  اليونيسكو  مكتب  ف��ي  ال��ث��ق��اف��ة 
ف���ي ب���ي���روت ج����وزف ك���ري���دي ل����"ال���ن���ه���ار" ان 
المعرض  ف��ي  االسمنتية  االن��ش��اءات  "ح��ال��ة 
في تدهور مستمر، السيما لقرب المعرض 
الخرسانة  تآكل  عملية  ي��س��ّرع  م��ا  البحر  م��ن 
وال��ح��دي��د ال��م��وج��ود ف��ي��ه��ا، وي��ش��ك��ل حاليًا 
بذلك  العامة"، مستندًا  السالمة  على  خطرًا 
ال��دراس��ة التي أعدها المكتب في اطار  ال��ى 
م���ش���روع���ه ال���م���م���ول م���ن م��ؤس��س��ة "غ��ي��ت��ي"، 
وال��ذي يهدف إلى وضع السياسات الالزمة 
لصون معرض رشيد كرامي الّدولي وحفظه. 
اليوم يقبع  "منذ  أن��ه  الضوء على  وسلط 
م��ع��رض رش��ي��د ك��رام��ي ال���ّدول���ي ع��ل��ى الحالة 
ع��دد  ب��اس��ت��ث��ن��اء  ال��ع��ام 1975،  م��ن��ذ  نفسها 
ق��ل��ي��ل م��ن اب��ن��ي��ت��ه ال��ت��ي أع��ي��د ت��أه��ي��ل��ه��ا في 
صيانة،  عمليات  اي  دون  من  التسعينات، 
ات��ه ال��م��ك��ون��ة من  م��ا ادى ال���ى ت��ه��ال��ك ان��ش��اء
الباطون المسلح والحديد على مدى األعوام 
إلى  تحتاج  اآلن  وباتت  الّسابقة،  الخمسين 
ها في حالة جيدة".

ّ
إصالحات للّتأكد من أن

ان��ه "ك���ان م��ن المفترض  واعتبر ك��ري��دي 

 

أن ُيستخدم معرض رشيد كرامي كمعرٍض
دائم ومتطّور خالل المّدة المعروفة بالعهد 
ه��ب��ّي ف��ي ل��ب��ن��ان، اي ف��ي ع��ه��د الرئيس 

ّ
ال��ذ

 

فؤاد شهاب، وذلك بهدف استعراض نمّو

 

الّنمّو ف��ي  ال��ت��وازن  واب��ت��ك��اره، وتأمين  البلد 
االق��ت��ص��ادي ب��ي��ن ال��م��دن م��ع م��ا ك���ان ُي��ع��رف 
المناطق،  مختلف  بين  األنشطة  بالمركزّية 
والسيما ان طرابلس هي ثاني أكبر مدينة 

لبنانّية بعد بيروت".
البناء؟  م��ش��روع  استكمال  يمكن  كيف 
قال: " تكمن اهمية استكمال المشروع في 
الخطة التي تضعها اليونيسكو بحيث يتم 
المعايير  بحسب  الحفظ  تحديد سياسات 
للمواقع  بالنسبة  تعتمدها  ��ت��ي 

ّ
ال العالمّية 

وفي  العالمي.  التراث  الئحة  على  المدرجة 
إط������ار م����ش����روع ال��ي��ون��ي��س��ك��و ال���ح���ال���ي، ي��ت��م 
المحلّيين  ال��خ��ب��راء  م���ن  ف��ري��ق  م���ع  ال��ت��ع��اون 
وال���ع���ال���م���ّي���ي���ن م�����ن أج������ل وض������ع ال���م���ب���ادئ 
زمة التي تضمن 

ّ
الّتوجيهية والسياسات الال

االستثنائية  العالمية  القيمة  على  الحفاظ 
لمعرض رشيد كرامي في اي عملية صيانة 
تطوير  او  تأهيل  أو  تكييف،  أو  ترميم،  أو 
ف���ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل، م���ع ال��ع��ل��م أن ال��م��ش��روع 

ينتهي في كانون االول 2023". 

"تختلف منهجيات التدخل لمعالجة هذا 
ال��ن��وع م��ن ال���ت���راث االس��م��ن��ت��ي ال��ح��دي��ث عن 
التقليدية"،  العمارة  على  طبق 

ُ
ت التي  تلك 

ق���ال ك��ري��دي. وأك��م��ل م��ش��ي��رًا ال���ى أن���ه "ف��ي 
المحلية  الخبرات  من  الكثير  لدينا  ان  حين 
ف���ي ع��م��ل��ي��ات ت��أه��ي��ل األب���ن���ي���ة ال��خ��رس��ان��ي��ة 
هذه  في  انما  التقليدية،  التراثية  واألبنية 
الواجب  والمقاربة  المنهجية  تختلف  الحالة 
اعتمادها، ما يدعو الى االستعانة بالخبرات 
ال��ع��ال��م��ي��ة ف���ي ه���ذا ال��م��ج��ال م���ع ض��م��ان ب��ن��اء 
القدرات المحلية ومنها مع المنسقة التقنية 

لمشروع اليونيسكو مايا حمدان". 
وخلص الى أن المعرض "ُيستخدم اليوم 
واألنشطة  والمهرجانات  المعارض  لبعض 
ا بسيطا من امكانات  المحلية التي تحتل جزء
ال��م��س��اح��ات ال��م��ت��واج��دة، وال��ت��ي تحتاج الى 
إع����ادة ت��أه��ي��ل م��ن أج���ل اس��ت��خ��دام��ه��ا. وه��ذا 
االمر بحاجة الى دراسات أوسع من تلك التي 
تقام حاليا والتي تتطلب موازنة كبيرة جدًا، 
وه��ذا ما سنعمل عليه بالتعاون مع االفرقاء 
ووزارة  المعرض  إدارة  سيما  وال  المعنيين، 

الثقافة".
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ق������رار راب����ط����ة ال���ج���ام���ع���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ون��ق��ب��اء 
ال��م��ه��ن وم��م��ث��ل��ي��ه��ا واض�����ح: ن���رف���ض ت��س��دي��د 
مداخيل  على  الملحوظة  الجديدة  الضرائب 
 ،2022 م��وازن��ة  ف��ي  األجنبية  الثابتة  العملة 
وه��ي ض��رائ��ب غير واض��ح��ة م��ن حيث كيفية 
للجهة  تعليل  أي  غ��ي��اب  حتى  أو  إقتطاعها 

المستفيدة من هذه الضرائب. 
إزاء ذلك، أعلنت الرابطة في مؤتمر صحافي 
الماضي  السبت  المهنية  النقابات  بمشاركة 
ف���ي م��ق��ر ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة في 
بيروت تقديم طعن الى مجلس شورى الدولة 

 

لوقف قرارات وزير المال يوسف الخليل أواًل
وإبطالها ثانيًا لعلل قانونية عدة في المراجعة 

القانونية أمام المجلس المذكور... 
في زمن عجز الحكومة الميقاتية عن رصد 
أي مرفق رسمي  وال��ه��در في  الفساد  مكامن 
اي��رادات لنفقاتها، لجأ وزي��ر المال في  لجمع 
األعمال  تصريف  مهمتها  مستقيلة  حكومة 

 

القرارات 686/2022، و2/2023 الى إصدار 
ق���رارًا جديدًا  و 3/2023 – ورب��م��ا ق��د يصدر 
ب���ف���رض ض���رائ���ب  ف����ي أي وق�����ت – ت��ق��ض��ي 
جديدة على أجور األساتذة والموظفين في 
الجامعات الخاصة، الذين يتقاضون اجورهم 
أي��ض��ًا على  ي��س��ري  بالعملة األج��ن��ب��ي��ة، وه���ذا 
في  ال��م��ش��ارك��ي��ن  المهنية  ال��ن��ق��اب��ات  ممثلي 
المؤتمر ومنهم األطباء، المحامون، الممرضون 
المستشفيات  الفيزيائيون،  وال��م��م��رض��ات، 

الخاصة وسواهم.

"فرمان" وزاري 
ل���"ال��ن��ه��ار" أن ه���ذا التدبير  ف��ي م��ع��ل��وم��ات 
ي��ع��ود ال���ى اق���ت���راح ألح���د ال���ك���ادرات اإلداري����ة 
ال��م��ع��ن��ي م��ب��اش��رة ب���"ه��ن��دس��ة" ال��ض��رائ��ب في 
"أم���ل"،  ح��رك��ة  على  والمحسوب  ال��م��ال  وزارة 
والذي تبّناه الوزير الخليل – وهو أستاذ غير 
األميركية  الجامعة  في  اإلقتصاد  في  متفرغ 
ف��ي ب���ي���روت- ب����دوره إرض����اء أله����واء سياسية 
علمي  م��وق��ف  اي  متناسيًا  ض��ي��ق��ة،  وح��زب��ي��ة 
منطقي في هذا الصدد. فقد عمد األخير الى 
إص��دار ق��رارات عدة جاء صداها كأنها فرمان 
وزاري تلو اآلخر غير مفهوم وواضح ليس من 

المعنيين بتنفيذه بل حتى ممن أصدره.
الصحافي،  المؤتمر  مجريات  ال��ى  بالعودة 
الرابطة األب سليم دكاش  فقد قال رئيس 
ال��ي��س��وع��ي خ���الل ح����وار م��ع ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن بعد 
تالوته البيان الصادر عن الرابطة، أن الرئيس 
نجيب م��ي��ق��ات��ي "ب���رر ه���ذا ال���ق���رار ع��ن��د لقائه 
وف����د ال���راب���ط���ة ب����أن ال���وض���ع ال����م����أزوم ي��ف��رض 

اي��رادات  لتوفير  ب��ذل تضحيات  الجميع  على 
ال��زم��الء الصحافيين  ل��ل��دول��ة". وق��اط��ع��ه اح���د 
س���ائ���اًل: "ه����ل ج��ام��ع��ة ال���ع���زم، ال���ت���ي يملكها 
ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي، م��س��ت��ع��دة ل��ت��س��دي��د ه��ذه 
الضرائب اإلضافية؟"، فأجاب األب دكاش: 

"عليكم طرح السؤال عليه". 
ب��دوره، أكد رئيس الجامعة األميركية في 
بيروت الدكتور فضلو خوري في المؤتمر أن 
الجديدة  الضرائب  ه��ذه  ع��دم تسديد  "ق���رار 
إرت��ك��ز على م��وق��ف إت��خ��ذه مجلس األس��ات��ذة 
أيضًا  الموظفين  على  يسري  وه��ذا  مجتمعًا، 
ف��ي ك��ل م��ن ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة وال��ج��ام��ع��ات 
كلها في الرابطة التي تجمعنا، ويسري ذلك 
أي��ض��ًا ع��ل��ى ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي وال��ت��م��ري��ض��ي في 

المستشفيات التابعة للجامعات..." 
وق���ال: "ال يجوز ف��ي أي بلد أن نطلب من 
ال��ق��ط��اع ال���خ���اص دف����ع ض��ري��ب��ة إض��اف��ي��ة هي 
العام  للقطاع  م��ادي��ة  م��س��اع��دة  الحقيقة  ف��ي 
القطاع هو  إي���رادات لهذا  إيجاد  الفاشل ألن 

مسؤولية الدولة". 
ِل�����َم ال���ج���ام���ع���ات ع���اج���زة ع���ن ت��س��دي��د ه��ذه 
الضرائب وما تداعياتها؟ الجواب بسيط عند 
ومنها  الجامعات  ط��الب  غالبية  "ألن  دك��اش 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي���وس���ف ي��س��ت��ف��ي��دون من 
األقساط  وزي���ادة  أقساطهم،  لتغطية  المنح 
أمر ال يجوز في هذه الضائقة اإلقتصادية"، 
العربية  ب��ي��روت  جامعة  رئيس  رأى  ف��ي حين 
الدكتور عمرو جالل العدوي أن موازنة الجامعة 
إرتكزت على أساس 60 ألف ليرة سعر صرف 
���ر فائضًا 

ّ
ال����دوالر ف��ي ال��س��وق ال��س��وداء م��ا ذخ

 

"خجواًل" للسنة الحالية، والذي بات غير مجٍد
بعد تخطي الدوالر عتبة ال�60 ألفا... 

م��ا ال��ع��م��ل؟ ت��داع��ي��ات ه��ذا اإلج����راء ستزيد 
ديمومة  وتهدد  األكاديمية  الكفايات  هجرة 
الصمود. ومع ذلك،  الجامعات وقدرتها على 
ال��ت��زم رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة 
ال��دك��ت��ور م��ي��ش��ال م��ع��وض ب��إس��م ال��ج��ام��ع��ات 
اس����ت����م����رار ال���س���ن���ة ال���ج���ام���ع���ي���ة وع�������دم ت��ل��ك��ؤ 
المستشفيات التابعة للجامعات الحاضرة هنا 
وفقًا  يكون  التحرك  المرضى.  استقبال  في 

لرئيسة جامعة الحكمة الرا البستاني قانونيًا، 
فيما أكد رئيس جامعة البلمند الياس وراق 
راقية  تصعيدية  خ��ط��وات  ال��ى  "أن��ن��ا سنلجأ 
 تعلن في حينه للتصدي لهذا القرار"...

ً
جدأ

أم����ا رئ���ي���س ج��ام��ع��ة س���ي���دة ال���ل���وي���زة األب 
���ق ق����ائ����اًل: "ه������ذا ق����رار 

ّ
ب����ش����اره ال����خ����وري ف���ع���ل

ومقبولة  مستقيلة  أعمال  تصريف  لحكومة 
إستقالتها. ماذا ستكون قراراتها لو لم تكن 

حكومة تصريف أعمال؟". 
ق رئيس الجامعة األنطونية األب 

ّ
بدوره، عل

م��ي��ش��ال ال��ج��ل��خ ب���أن "م���ا نعيشه س��اب��ق��ة وأم��ر 
مؤسف جدًا..."

على هامش المؤتمر، أكد األب دكاش أن 

 

15 بين  ما  ت��راوح  الجديدة  الضرائب  "نسبة 
ال��ى 25 في المئة وفقًا لدخل كل أجير، مع 
المئة  ف��ي   20 الجامعة  ف��ي  نسدد  أننا  العلم 
من الراتب بالعملة الصعبة"، مشيرًا الى "اننا 
نتكبد مدفوعات باهظة لتوفير مادة المازوت 
ألحرام الجامعة والمستشفى، واإلحتياط في 

حال توافره لدينا ُيصرف بسرعة".
وأكد أن "البلد يحتاج الى إصالح قبل طرح 
اي ضرائب جديدة"، الفتًا الى أن "ابعاد هذا 
القرار تصب في خانة محاولة تركيع الجامعات 

ألنهم ال يكترثون للتعليم العالي..." 
في قراءة إقتصادية لهذا الطرح الضريبي 
البروفسور  اإلقتصادي  الخبير  أكد  الجديد، 
ل���"ال��ن��ه��ار" أن "ف��رض الضرائب  ال��خ��وري  بيار 
بهذا الشكل على أجور القطاع التعليمي هو 
تشجيع لهم على الهجرة"، وأنه "يجب معاملة 
ه����ذه ال��ك��ف��اي��ات ف���ي ه����ذه ال���ظ���روف معاملة 
لمدة  إعفائهم  الى  ت��ؤول  ضريبية تفضيلية 
زمنية ال تقل عن 5 اعوام من ضريبة الدخل، 
وهذا حافز للبعض منهم لعدم مغادرة لبنان 

وقد يشجع آخرين على العودة إليه". 
وشدد على أنه "ال يمكن أن يقوم االقتصاد 
إي��رادات الموازنة ألننا  بدور تطوعي لتمويل 
ن��ح��ت��اج ال���ى ت��ح��دي��د ال��ح��اج��ات إلع����ادة ترميم 
االدارات الحكومية بعد األزمة مع التركيز على 
أولوية المحافظة على تشجيع الكادر البشري 

الجامعي". 

)حسن عسل(
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