 10مجتمع

الجمعة  3كانون األول  2010العدد 1283

تحقيق

حرب في اإلعالم 2
افتعلّ الحاسوب مشكلة
في كلية اإلعالم والتوثيق .2
من سرقه منذ أعوام؟ أمني
السر الجديد الذي يتهمه
الطالب القواتيون بهذا األمر،
أم أمينة السر القديمة التي
يتهمها الطالب «العونيون»؟
هكذا أثار تعيني أنطون
أمينًا للسر مشكلة
حرب ّ
في الكلية ،تمظهرت حتى
اآلن ،ببيانات نارية تبادلها
الطالب .يبدأ حرب مهماته
صباح اليوم ،لكن «حرب»
البيانات وضعت املخالفات
اإلدارية في الواجهة

محمد محسن
يبدو أن كلية اإلع�ل�ام والتوثيق ،الفرع
ال�ث��ان��ي ف��ي ال�ج��ام�ع��ة اللبنانية ،دخلت
ف��ي مرحلة ي�س��وده��ا ج��دل ح��ول عملها
ّ
اإلداري والطالبي ،فيما يتردد الحديث
في أوس��اط أكاديمية وطالبية متعددة،
تجري في أروقة اإلعالم.2
عن مخالفات
نّ
أول م ��ن أم� � ��س ،ع �ّي��� رئ� �ي ��س الجامعة
اللبنانية ،زهير شكر ،أن�ط��ون الخوري
ّ
الكليةّ .
تجمعت الهيئة
حرب أمينًا لسر
ّ
القواتية ،ودعت إلى اعتصام
الطالبية،
رفضًا للقرار .حضرت ق��وة م��ن الجيش
وقوى األمن ،تالفيًا لحدوث أي مشكلة.
نصف
أم��س ،دخ��ل ح��رب ال�ك�ل� ّ�ي��ة ،قضى
ّ
س� ��اع� ��ة ،ت� �ع ��رف إل � ��ى م ��دي ��ره ��ا وتسلم
م�ن�ص�ب��ه م��ن أم �ي �ن��ة ال �س��ر امل�ن�ت�ق�ل��ة إلى
م �ن �ص��ب ش � ��ؤون امل �ح��اس �ب��ة ب� �ن � ً
�اء على
ط�ل�ب�ه��ا ،ل ��ور أب ��ي ط��اي��ع .ل �ك��ن ،ي �ب��دو أن
القصة لن تمضى بهدوء .اشتعلت أمس
ح ��رب ال �ب �ي��ان��ات ب�ي�ن ال �ط�ل�اب ،قواتيني
وع��ون�ي�ين .ي� ّ
�رح��ب األخ �ي��رون بانضمام
ح � � ��رب ،أح� � ��د ك � � � ��وادر ال � �ت � �ي ��ار الوطني
ال�ح��ر ،إل��ى الكلية وه��و بحسب بيانهم
«ي �ع��رف �ه��ا زاوي� � ��ة زاوي� � � ��ة» .ل �ك��ن الالفت
ف��ي ال �ب �ي��ان ال �ع��ون��ي ،ه��و وص ��ف أمينة
ال �س��ر ال �س��اب �ق��ة ب �ـ«م �ح��ام �ي��ة الشيطان،
ح��ام�ي�ت�ك��م ،ي��ا س��ارق��ي ال �ح��واس �ي��ب من
ص��ة س��رق��ة الحواسيب،
ال �ج��ام �ع��ة» .وق � ّ
هي ذاتها التي اتهم بيان القوات حرب
ّ
بأنه وراءها ،إضافة إلى «ملف قضائي»

ي� �ت� �ن ��اول إط �ل ��اق ن � ��ار ج � ��رى ب �ي�ن حرب
وأحد القواتيني في ساحة ساسني منذ
سنوات .يؤكد مندوب القوات في الكلية
ج��وزي��ف ش�ع�ي��ا «ل ��م ن�ت�ع��ام��ل سياسيًا،
لكن ًخلفيته األكاديمية سيئة ،طرحنا
ب��دي�لا عونيًا أي�ض��ًا .ل�ك��ن ،مل��اذا ل��م يعني
موظفًا لشؤون الطالب
رئيس الجامعة ينّ
منذ  9أشهر ،فيما ع أمينًا للسر في 5
أيام؟ هو مضغوط عليه سياسيًا» يقول
شعيا.
ي � �ب� ��دأ ح� � ��رب م� �ه � ّم ��ات ��ه ال� � �ي � ��وم .يرفض
االت�ه��ام��ات« :سجلي العدلي سأبروزه،
فيه  4أحكام من أيام الوصاية .سأفصل
ب�ي��ن ع �م �ل��ي ف� ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ة وانتمائي
ال�س�ي��اس��ي ،امل�ه��م خ��دم��ة ال �ط�ل�اب» .ماذا
ع��ن صحة م��ا ُي�ق��ال ح��ول تعيينه ضمن
صفقة مع التيار الوطني الحر ،إضافة
إل ��ى ت��وس �ط��ه ل ��دى ال��زم �ي �ل��ة غ� ��ادة عيد
إلع � � ��داد ح �ل �ق��ة م ��ن ب ��رن ��ام ��ج «الفساد»
ت �س �ت �ض �ي� ً�ف ف �ي �ه��ا ش� �ك ��ر؟ ي �ن �ف��ي حرب
ذل��ك ق��ائ�لا« :معرفتي برئيس الجامعة
الصفقات
ح��دي �ث��ة ج� � �دًا ،ال �ح��دي��ث ع ��ن
ّ
ّ
الكلية أن�ط��وان متى
ك ّ��ذب» .يؤكد مدير
أن «امل� �ه ��م ف �ص��ل ال �س �ي��اس��ة ع ��ن العمل
األكاديمي .أن��ا ال أع��رف ح��رب شخصيًا
ّ
وأنفذ قرارات رئيس الجامعة» .ال تعني
اإليجابية املتبادلة أن القصة انتهت ،بل
فتحت الباب على حديث أهم .املخالفات
اإلدارية كثيرة في الجامعة .هذا ما يمكن
استنتاجه م��ن ك�لام م�ص��ادر ع��دي��دة من
ّ
ّ
ّ
وإدارية .ماذا عن استقالة
طالبية
الكلية،

ً
أهالي حوال يستغيثون «بالشيش بلة» استسقاء للمطر
داني األمين

ّ
ت��أخ��ر م��وع��د ه�ط��ول امل �ط��ر .فعلى عتبة
الشهر األول م��ن فصل ال�ش�ت��اء ،ال تزال
«ال � ّ�دن ��ي م �ص� ّ�ي �ف��ة» ،ح �ت��ى ب ��ات البعض
يعلق س��اخ�رًا «ت� ّ
�أج��ل فصل الشتاء إلى
ال �ع��ام امل �ق �ب��ل» .ل�ك��ن ه��ذا التعليق ق��د ال
ي �ب��دو م�ض�ح�ك��ًا ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي القرى
ال �ت��ي تفتقد امل �ط��ر ل ��ري م��زروع��ات �ه��ا أو
ل �ت�غ��ذي��ة اآلب � ��ار ال �ت��ي ت �ك��اد ت�ن�ض��ب من
امل �ي��اه .ل�ه��ذا ال�س�ب��ب ،ل�ج��أ أه��ال��ي بعض
ال �ق��رى وال �ب �ل��دات ال�ج�ن��وب�ي��ة إل ��ى تأدية
ص �ل�اة االس �ت �س �ق��اء ط�ل�ب��ًا ل �ل �م �ط��ر .الكل
ي� �ط� �ل ��ب ع� �ل ��ى ط ��ري� �ق� �ت ��ه :ف� ��إم� ��ا بصالة
استسقاء أو بالدعاء إلى الله .لكن ،ثمة

م��ن اخ �ت��ار ط��ري �ق��ة خ��اص��ة ج� �دًا أق ��ل ما
يمكن القول فيها إنها «تراث» .ففي قرية
ح ��وال (م��ر ّج �ع �ي��ون) ،ع ��اد األه ��ال ��ي إلى
«ال�ش�ي��ش ب��ل��ة» ،وه��ي ط�ق��س دي�ن��ي كان
يؤديه أبناء هذه القرية منذ فترة طويلة
جدًا أثناء القحط والجفاف .هكذا ،جال
العشرات من أبناء القرية كبارًا وصغارًا
ّ
في األحياء ،مرددين عبارات تدعو إلى
س �ق��وط امل �ط��ر .ت��وق �ف��وا أث �ن��اء مسيرهم
ّ
التبرعات
أمام الكثير من البيوت لجمع ّ
م��ن أج��ل تقديمها ل�ل�ف�ق��راء ،ل�ع��ل رحمة
ال �ل��ه ت �ن��زل ع�ل�ي�ه��م ف�ي�ه�ط��ل امل �ط ��ر .وفي
ّ
يرددون
ك��ل م��رة ك��ان��وا ّيتوقفون لاّ
فيهاّ ،
عبارة «شيش بلة ما منروح إ تنملي»،
ث��م ي�ط�ل�ب��ون م��ن ّ
ّ
التبرع.
رب� ��ات امل �ن��ازل

ّ
وإذا تجاوبت ّ
ربة ّاملنزل معهم يرددون
ب� �ص ��وت ع � ��ال «ح � ��ط � ��وا ل �ي �ف��ة ع� ��ا ليفة
نظيفة» ،وإذا لم تتجاوب
صاحبة البيت ّ
معهم يقولون «حطوا قمحة عا شعيرة
صاحبة البيت فقيرة» .ثالثة أي��ام جال
خاللها األهالي على كل األحياء .جمعوا
ت �ب��رع��ات ب�ل�غ��ت ح��وال��ى  100أل ��ف ليرة
لبنانية ّ
تبرعوا بها للفقراء واملحتاجني
في البلدة.
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،ي�ش��رح ّ غ��ال��ب قطيش،
أحد املشاركني ،الشيش بلة ،فيقول «هي
ع ��ادة ق��دي�م��ة م��ن ق ��دم ال �ب �ل��دة ،وق ��د كان
النار
األه��ال��ي أح�ي��ان��ًا ك�ث�ي��رة ي�ش�ع�ل��ون
ً
ف��ي م�ش��اع��ل ص�غ�ي��رة ي�ح� ُم�ل��ون�ه��ا ليال
معهم أث�ن��اء مسيرتهم ،وت �ك� ّ�رر املسيرة

شيش بلة
يا شيش بلة ما منروح
تنملي
ّ

ّ
عدة م� ّ�رات إلى أن يعود األهالي مبللني
باملاء بعد هطول املطر» .تكمل الحاجة
أم رائ��ف م��ا ك��ان يقوله قطيش ،فتشير
الفقير ّوال�غ�ن��ي املشاركة
إل��ى «أن ع�ل��ى ّ
ف��ي امل�س�ي��رة ،ل�ك��ن ال�غ��ل��ة ت�ك��ون ف�ق��ط من
نصيب ال �ف �ق��راء ،ألن ف��ي ذل��ك رح�م��ة من

ال� �ل ��ه ،ق ��د ت �س��اع��د ع �ل��ى ه �ط ��ول املطر».
وت� �ض� �ي ��ف «ب� � � � ��األول ك ��ان ��ت التبرعات
عكس اليوم
حبوب وملح وبيض ،على نّ
ال �ل��ي ص ��ارت م� �ص ��اري» .وت �ب�ّي� فاطمة
أي��وب أن��ه «م� ّ ّ�رت ع� ّ�دة سنوات ّ ول��م نلجأ
إلى الشيش بلة ،لكن املطر تأخر هطوله
ك �ث �ي �رًا ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ل��ذل��ك ك ��ان ال ب ��د من
القيام بشيء» .تسترجع أيوب بعض ما
جرى في املسيرة ،فتقول «حمل البعض
الخشبية امللفوفة باألقمشة
املجسمات ّ
التي كان يعلقها املزارعون على أعمدة
في الحقول الزراعية ملنع الطيور من ّأكل
الثمار ،في إش��ارة إلى أن املزارعني قلت
م�ح��اص�ي�ل�ه��م ّ ب�س�ب��ب ال �ج �ف��اف ،أو أنهم
يعانون من قلة هطول املطر».

ذوو الحاجات الخاصة يتظاهرون« :مخلوق من نفس الطينة»
ّ
شخص ،حسب تقديرات املنظمني ،وهم
ّ
ي��رددون «بدنا حقوقنا ،بدنا حقوقنا»،
رافعني رسومًا وشعارات ،أبرزها« :حقي
عيش احميني» ،و«أنا مخلوق من نفس
الطينة» ،و«يمكن ّكون ابنك ،فكر فيي»،
ّ
َ
و«اطلع فيي ،ما تطلع ع إعاقتي».
ال�ت�ظ��اه��رة ال�ت��ي ج��رت بمواكبة عناصر
قوى األمن الداخلي ،جذبت أنظار كثيرين
ف��ي ش��ارع امل�ع��رض ينّال��ذي سلكته ملعرفة
أهدافها ،وعندما تب لهم أن املشاركني
حقوقهم ،لم يتوان
فيها يطالبون بإقرار
ّ
أح��ده��م ع��ن التعليق« :إذا ي��ل��ي أب��و زيد
ّ
يحصل حقوقو،
خالو بهالبلد ما بيقدر

طرابلس ــ عبد الكافي الصمد
«هذه أول تظاهرة سلمية ترفع شعارات
م �خ �ت �ل �ف��ة ،وت� �ض ��م أن ��اس ��ًا م ��ن مختلف
املناطق واألعمار والطوائف واملذاهب».
ه �ك ��ذا وص �ف ��ت م ��دي ��رة ج �م �ع �ي��ة فيستا
ل � ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ّسوزان
جبور لـ«األخبار» التظاهرة التي نفذتها
هيئات وجمعيات ومدارس في طرابلس
أمس ،وبمشاركة واسعة ،ملناسبة اليوم
العاملي لدعم ذوي االحتياجات الخاصة
ال� ��ذي أق ��رت ��ه األم� ��م امل �ت �ح��دة ع ��ام ،1992
وللمطالبة بإعطائهم حقوقهم.
ع � �ش� ��رون ج ��ام �ع ��ة وم � ��درس � ��ة وجمعية
وهيئة شاركت في املسيرة التي انطلقت
ق��راب��ة ال�ع��اش��رة وال�ن�ص��ف م��ن قبل ظهر
أم��س م��ن معرض رشيد ك��رام��ي باتجاه
س ��راي ��ا ط��راب �ل��س ،ب �م �ش��ارك��ة ن �ح��و 800

هم فئة تنتظر إقرار حقوقها منذ سنوات (األخبار)

كيف هاملعترين بدن يحصلوا عليها؟».
لدى وصولهم إلى أمام السرايا ،وبعدما
ت �س� ّ�ب �ب��وا ب� ��ازدح� ��ام س �ي��ر ف ��ي الشوارع
املحيطة ب�ه��ا ،ارت�ف�ع��ت هتافاتهم أكثر،
وع �م��ل امل �ش��رف��ون ع �ل��ى ال �ت �ظ��اه��رة على

م �ن��ع امل �ش��ارك�ي�ن م��ن االب �ت �ع��اد ع�ن�ه��م أو
ع ��ن ذوي� �ه ��م ال ��ذي ��ن ح� �ض ��روا م �ع �ه��م ،ما
دف� ��ع ب�ع�ض�ه��م إل� ��ى اف� �ت ��راش الرصيف،
وب �ع �ض �ه��م اآلخ� � ��ر اس �ت �ن��د إل � ��ى الجدار
امل �ح �ي��ط ب��ال �س��راي��ا ،ف �ي �م��ا ت �ج� ّ�م��ع باعة
الكعك والعصير ال�ج� ّ�وال��ون حولهم ،ما
جعل كثيرين ي�ش�ت��رون للمشاركني من
األط� �ف ��ال م ��ا ي �ط �ل �ب��ون��ه ،ب �ع��دم��ا أجهش
أحدهم بالبكاء وهو يقول« :أنا جوعان،
بدي آكل!».
ّ
إث� ��ر ت�ج� ّ�م�ع�ه��م س��ل �م��ت ج �ب��ور وآخرون
ممثل محافظ الشمال ناصيف قالوش
ك�ت��اب��ًا م�ف�ت��وح��ًا ل��رف�ع��ه إل ��ى املسؤولني،
ت � �ض� � ّ�م� ��ن م � �ط ��ال � �ب ��ة ب � � ��إق � � ��رار القانون
 ،٢٠٠٠/٢٢٠ل �ت �ع��زي��ز ن �ظ��ام دم� ��ج ذوي
اإلعاقة ال استبعادهم ،ألنهم وفق جبور
«فئة تنتظر الحصول على حقوقها منذ
سنوات».

