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عدل

يؤدب
«الجلاد» ّ
ّ
«العاملة األجنبية»...
باغتصابها
ُ
ليس «عاديًا» أن تغتصب عاملة
أجنبية ،بعد ضربها وإذاللهاّ ،
بحجة
تأديبها ،ثم ال ينتفض كل من
يعنيه ُ األمر .حصل ذلك قبل أيام،
حيث هتكت روح عاملة إثيوبية،
وديست كرامتها اإلنسانية
محمد نزال
ّ
ما زلنا نعيش زمن ال��رق .دعكم من كل
امل�ع��اه��دات واالت�ف��اق�ي��ات ،ك��ل الدساتير
وال�ق��وان�ين ،ك��ل ال�ن��وام�ي��س ال�ت��ي تحظر
ال�ع�ب��ودي��ة وت�ع��اق��ب عليها .امل�س��أل��ة في
ً
ال��رأس أوال ،في الذهنية والعقلية ،في
امل � ��وروث امل �ت��أص��ل ،ال ��ذي ال ي �ب��دو أن�ن��ا
غادرناه بعد ...هنا املسألة قبل أي مكان
آخ� ��ر .ه ��ل م ��ن «ال � �ع� ��ادي» أن ي �م� ّ�ر خبر
اغتصاب عاملة أجنبية ،بعد ضربها
وإذالل � �ه� ��ا ،ع �ل��ى ي ��د «رج � ��ل» ي�ع�م��ل في
املكتب ال��ذي «استقدمها» من الخارج،
بهدف «تأديبها» كما قيل ،ثم ال يضج
املعنيون بالخبر؟ أال ّ
يمس هذا الكرامة
ّ
اإلنسانية ،للجميع ،قبل أن يمس جسد
تلك العاملة اإلثيوبية امل� ّ
�دم��ى؟ حصل
ذلك في بلدة كوسبا  -الكورة (الشمال)
ق �ب��ل أي� � ��ام .س �ي �خ��رج م ��ن ي� �ق ��ول ،وه ��ذا
ب��امل�ن��اس�ب��ة ي �خ��رج ب��اس �ت �م��رار ،إن ه��ذه
القضية «بسيطة» مقارنة بكل ما نراه
من جرائم قتل في لبنان ،وخارج لبنان،
وبالتالي مل��اذا نتوقف عندها؟! يغيب،
ربما ،عن ب��ال ه��ؤالء أن ما حصل ،وما
يحصل ،ف��ي لبنان ومحيطه ،إنما هو
م��ن أج��ل «ال�ح��ري��ة» أو «ال�ك��رام��ة» (وف��ق
مختلف األي��دي��ول��وج �ي��ات) .فبالتالي،

ه��ل م��ن ال ي�خ�ش��ى ع �ل��ى ك��رام��ة إن �س��ان
ض�ع�ي��ف ع �ن��ده ،ك�ع��ام�ل��ة أج�ن�ب�ي��ة ،ت��راه
يكون مستحقًا لهذه الكرامة في مكان
آخر؟ وعندها أي قيمة يبقى لـ«نضاله»
في أي قضية أخرى؟
كان بإمكان شعبة العالقات العامة في
ق��وى األم��ن الداخلي أن ال ت��ورد الخبر،
ف��ي بيان مستقل ،وأن تبقي عليه ّ
طي
ال �ك �ت �م��ان ك�ك�ث�ي��ر م ��ن أخ �ب ��ار ال �ح ��وادث
ال �ي��وم �ي��ة .ول �ك ��ن ك� ��ان ل �ل �م �ق��دم ج ��وزف
ّ
م�س��ل��م رأي آخ ��ر .فعلها ون �ش��ر ال�خ�ب��ر،
معممًا إي ��اه ع�ل��ى وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ،ألن
«القضية ليست ع��ادي��ة ،وبالتالي هذه
رسالة إل��ى كل من يفكر أن يستضعف
ف �ئ��ة ال� �ع ��ام�ل�ات ،ول� �ه ��ذا ط�ل�ب�ن��ا م ��ن كل
ع��ام�ل��ة أو م��ن باستطاعته مساعدتها
ف ��ي ال � �ح� ��االت امل �م ��اث �ل ��ة ،أن ت �ت �ص��ل أو
يتصل بنا على رق��م ال �ط��وارئ ملتابعة
ّ
األمر» .خيرًا فعل مسلم.
ّ
ثمة ما لم يرد في بيان قوى األمن ،لكن
علمته «األخبار» الحقًا ،وإليكم الرواية
ك�م��ا ح�ص�ل��ت ،ع�ل�م��ًا أن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات لم
تنته ب�ع��د ،وب��ال�ت��ال��ي ُينتظر أن تظهر
م�ع�ل��وم��ات إض��اف�ي��ة ب�ع��د .ب ��دأت القصة
ع� �ن ��دم ��ا ت � ��ذم � ��رت س � �ي� ��دة س �ب �ع �ي �ن �ي��ة،
م � ��ن ع ��ام �ل �ت �ه ��ا اإلث � �ي� ��وب � �ي� ��ة ب.ا33( .
ع��ام��ًا) .اص�ط�ح�ب�ت�ه��ا إل ��ى امل�ك�ت��ب ال��ذي
استقدمتها منه ،الكائن في بلدة كوسبا
الشمالية ،وتديره سيدة لبنانية ،وهي
م �ح��ام �ي��ةُ .ي � �ق ��ال إن األخ � �ي� ��رة ل ��م ت�ك��ن
ف ��ي امل �ك �ت��ب ،ف �ش �ك��ت ال �س �ي��دة ال �ع �ج��وز
عاملتها إل��ى ال�س�ك��رت�ي��رة ،وه��ي ل.س.
( 24ع��ام��ًا) ،ف��ي طريقة ب��دت اعتيادية.
ليس مهمًا ،ه�ن��ا ،ال�خ�لاف ب�ين السيدة
العجوز والعاملة لديها؛ فهذا باألصل،
ل ��و ك��ان��ت ال��ذه �ن �ي��ة س�ل�م�ي��ة إن �س��ان �ي��ًا،
ف��إن��ه م��ا ك ��ان ل �ي �خ��رج ع��ن إط� ��ار خ�لاف

ّ
يمر خبر
اغتصاب
عاملة
أجنبية
بعد ضربها
وإذاللها
وال يضج
املعنيون
بالخبر
(سودان
اونالين)

ع��ادي بني موظف وصاحب عمله .لكن
الحديث هنا ع��ن «عاملة أجنبية» ،أي
تلك «ال�ع�ب��دة» امل�ك� ّ�رس��ة ك��ذل��ك ،بمفعول
رجعي ،نتيجة أعراف بالية معمول بها

كانت السكرتيرة
في الخارج تسمع كل
شيء ،وكأن هذا هو
«العادي» هناك

في لبنان .إنه «نظام الكفالة» وتوابعه،
الذي يجعل من تلك العاملة «عبدة» أو
َ
«أمة» ،ولكن هذه املرة ـ وبأفظع مما جاء
ُ
ف��ي أن�ظ�م��ة ال��رق ال�ق��دي�م��ة ـ ت�س�ب��غ عليه
الشرعية لنصبح أمام «سوق نخاسة»
تحت ظل القانون!
أهانت تلك السكرتيرة العاملةّ .قرعتها
بكالمات قاسية .طبيعي هنا أن نسمع
عبارات من قبيل «ليش مش عم تفهمي
يا حيوانة» ،أو «أنا بفرجيكي يا بقرة».
وبالفعل ،لقد «فرجتها» .اتصلت بأحد
العاملني في املكتب امل��ذك��ور ،ووظيفته
باألصل سائق خصوصي ،ولكن يبدو
ُ
أن لديه وظيفة أخ��رى .ما هي يا ت��رى؟
إنه ال��ذي ُ«ي� ّ
�رب��ي» العامالت األجنبيات
في املكتب .إنه الشخص الذي يأخذ دور
«املطاوع» هنا .حضر على وجه السرعة،
وراح «يبهدل» العاملة ويهينها ،قبل أن

يدخلها إل��ى غ��رف��ة م�ن�ف��ردة ف��ي املكتب.
راح � ��ت ت �ص ��رخ ،وه ��و ي �ض ��رب ،ت�ص��رخ
أك �ث��ر ف�ي�ض��رب أك �ث��ر ،وال �س �ك��رت �ي��رة في
الخارج تسمع كل ش��يء ،وك��أن هذا هو
«العادي» هناك .استخدم حزام وسطه
ف ��ي ض��رب �ه��ا .ك��أن��ه ذاك ال� �س ��وط ،ال��ذي
لطاملا ُجلد فيه العبيد على مر التاريخ،
في صورة نمطية يأبى البعض جعلها
من املاضيُ .عرضت الحقًا العاملة على
ط�ب�ي��ب ش��رع��ي ،ف��أث�ب��ت وج ��ود ك��دم��ات
على ج�س��ده��ا ،وال�لاف��ت وج��ود كدمات
ف��ي «امل�ن��اط��ق ال�ح�س��اس��ة» .لقد ضربها
ع �ل��ى أع �ض��ائ �ه��ا ال �ج �ن �س �ي��ة .ال �ك��ارث��ي
ف ��ي األم � ��ر ،ب �ح �س��ب امل �ت��اب �ع�ي�ن ،أن ذاك
«املتوحش» أعجب بجسد العاملة أثناء
ضربها ،اهتاج من عنفه على جسدها،
ف�ق��رر اغ�ت�ص��اب�ه��ا ،وه ��ذا م��ا ك ��ان .مل��ا تم
ُ
«تأديبها» أخيرًا .طلب منها أن «تسمع

جامعات

تخبط في قرارات «إدارة األعمال» وبلبلة في صفوف الطالب
ّ
حسين مهدي
عادت قضية ماستر كلية ادارة األعمال
في الجامعة اللبنانية الى الواجهة من
جديد ،اال ان االدوار انقلبت بطريقة ما.
فبعدما خ��اض ال�ط�لاب معركة قاسية
منذ فترة ضد فرض امتحانّ ،
عدوه غير
قانوني ،لترفيع من مرحلة الى اخرى،
اطلقت الهيئة الطالبية في الفرع الثاني
ّ
تحركا جديدا يرمي الى منع اي تعديل
ع �ل��ى ن� �ظ ��ام ال �ت��رف �ي��ع ال � ��ى امل ��اس �ت ��ر ،2
واملحافظة على امتحان الدخول كجزء
م��ن مطالبها وع��دم ال�غ��اء االمتحانات
الجزئية في الكلية.
ّ
نفذت الهيئة في الفرع الثاني اضرابا
«ت �ح��ذي��ري��ا» ل �ي��وم واح � ��د ام � ��س ،تحت
ع � � �ن� � ��وان «امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ع � �ل� ��ى م �س �ت ��وى
الجامعة وعلى ال�ع��دال��ة وامل �س��اواة بني
الطالب» ،بحسب ما جاء في بيانها ،اال
ان الفرع األول لم يبد أي رأي في مسألة
تعديل نظام الترفيع ،لكنه انقسم في
املوقف من الغاء االمتحانات الجزئية،
ت�ب�ع��ا الخ �ت�ل�اف ال�ت�ف�س�ي��ر ب�ي�ن هيئتيه
الطالبيتني.
وامل �ع ��روف ان ه �ن��اك ه�ي�ئ��ة ط�لاب�ي��ة في
ال�ف��رع االول تسيطر عليها حركة أم��ل،
ف�ي�م��ا ي�س�ي�ط��ر ح ��زب ال �ل��ه ع �ل��ى الهيئة
االخرى .أعلنت الهيئة االولى االضراب

املفتوح اعتبارا م��ن ام��س حتى تراجع
االدارة ع ��ن ق � ��رار ال� �غ ��اء االم �ت �ح��ان��ات
ال �ج��زئ �ي��ة ،ف�ي�م��ا ل��م ت � َ�ر ال�ه�ي�ئ��ة االخ ��رى
م� �ب ��ررا ل ��ذل ��ك ،ب��اع �ت �ب��ار ان ت�ف�س�ي��ره��ا
م �خ �ت �ل��ف ل �ل �ق ��رار ال � �ص� ��ادر ع ��ن رئ �ي��س
الجامعة باعتباره ال ينطوي على الغاء
هذه االمتحانات.
وك� ��ان رئ �ي��س ال �ج��ام �ع��ة ع��دن��ان ال�س�ي��د
ح� � �س �ي��ن ق� � � ��د ات � � �خ � � ��ذ ق� � � � � � � ��رارا ب �ح �ص ��ر
تعويضات املراقبة واللجان الفاحصة،
ف ��ي االم �ت �ح��ان��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال�ف�ص�ل�ي��ة
وامتحانات ال��دورة الثانية فقط ،االمر
ال � � ��ذي ف� � ّ�س� ��ره ق �س ��م م� ��ن ال � �ط �ل�اب ب��ان��ه
ق ��رار غ�ي��ر م�ب��اش��ر ب��ال�غ��اء االم�ت�ح��ان��ات
الجزئية ،فيما رأى القسم اآلخ��ر ان��ه ال
يتناول هذه االمتحانات في ّ
نصه .وهذا
م��ا ل��م يقتنع ب��ه غالبية ال�ط�لاب ،الذين
ل��م يفهموا كيف للموظفني واالداري�ي�ن
أن ي��راق �ب��وا وي �ص �ح �ح��وا االم �ت �ح��ان��ات
الجزئية على نحو مجاني بعد الغاء
تعويضاتها؟
وي � ��راه � ��ن ال � �ط�ل��اب ع �ل ��ى االم �ت �ح ��ان ��ات
الجزئية لتحسني عالماتهم ،لذلك سأل
ج ��واد ال �ق��اض��ي (م ��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ط�لاب�ي��ة
االولى في الفرع األول) عن السبب الذي
يدفع االدارة التخاذ مثل هذه القرار.
يضع معظم ال�ط�لاب ال �ق��رارات املتعلقة
ب��امل��اس �ت��ر ف��ي ك�ل�ي��ة ادارة االع �م ��ال في

خ��ان��ة ال�ت�ص�ف�ي��ة ،وه� ��ذا ي�ن�ط�ب��ق اي�ض��ا
ع�ل��ى ات �ج��اه��ات ت�ع��دي��ل ن �ظ��ام ال�ت��رف�ي��ع
ال��ى امل��اس�ت��ر .2القضية تعود ال��ى فشل
مقاطعة الطالب ملباراة الدخول أواخ��ر
ال � �ع� ��ام امل � ��اض � ��ي ،ون � �ش� ��رت «األخ � �ب � ��ار»
سابقا تفاصيل االتفاق السياسي الذي
سمح بتمرير امتحان «غير قانوني»،
وب �خ �ف��ض م �ع��دل ال �ن �ج��اح ف ��ي ال � ��دورة
الثانية ال��ى http://www.al-( 20/7.5
 ،)199188/akhbar.com/nodeت�ع��ود
هذه القضية اليوم من باب العمل على
اي�ج��اد ح��ل ب��دي��ل ع��ن امتحان ال��دخ��ول،
فمنذ بداية العام الدراسي يقوم مجلس
ال ��وح ��دة داخ� ��ل ال�ك�ل�ي��ة ب��ال�ت�ب��اح��ث في

معطلة
الدروس
ّ
في الفرع األول
احتجاجًا على إلغاء
االمتحانات الجزئية

الخيارات املناسبة ،وجميع الطروحات
ت �ق ��ع ف� ��ي خ ��ان ��ة ت �ص �ف �ي��ة ال � �ط�ل��اب ف��ي
مرحلة املاستر ،1وأح��د ه��ذه الخيارات
ال�ت��ي تعترض عليها الهيئة الطالبية
في الفرع الثاني ،هو طرح الـ  GPAكحل
بديل ع��ن امتحان ال��دخ��ول ،وه��و نظام
معتمد في بعض الجامعات االميركية
لديهم تقويم اعلى
يمنح الطالب الذين ّ
درج��ة افضلية ف��ي ال�ت��رف��ع ال��ى املاستر
 .2يرفض ميشال يونان (ممثل الهيئة
الطالبية في الفرع الثاني) هذا النظام،
اذ ل �ي��س ج �م �ي��ع ال � �ط �ل�اب األوائ� � � ��ل ف��ي
فروعهم متساوين في املستوى ،فهناك
«من ال يستحق أن يكون ضمن األوائل».
ت �ت �م �س��ك ال �ه �ي �ئ��ة ال �ط�ل�اب �ي��ة ف ��ي ال �ف��رع
الثاني بمباراة الدخول برغم اعترافها
ب��أن �ه��ا م �خ��ال �ف��ة ل �ل �ق��ان��ون ،ب �ح �س��ب ما
يقول يونان ،فاالمتحان «ه��و الطريقة
الوحيدة للحفاظ على مستوى الكلية»،
ألن البديل املطروح «غير صحي ويضر
ب��ال �ف��رع ال �ث��ان��ي ،وع� ��دد ال �ط�ل�اب ال��ذي��ن
سيترفعون منه الى املاستر .»2
م��ا ُي �ط��رح فعليا يشبه «ال �ك��وت��ا» التي
ستعطى لكل ف��رع ،فتؤخذ بالتساوي
م��ن ك��ل ف��رع نسبة م��ن ال�ط�لاب األوائ ��ل،
بحسب العدد الذي تحدده ادارة الكلية،
وب�م��ا يتناسب م��ع «ال�ت��وزي��ع الطائفي
واملناطقي».

ب � � ��دا ال� � �ف � ��رع ال � �ث� ��ان� ��ي ال � �ب � ��ارح � ��ة ك ��أن ��ه
يحاول أن يجنب نفسه ق��رارات االدارة
ّ
ليحصلوا ما
«ال�ج��ائ��رة» بحق ط�لاب��ه،
أمكن من مكتسبات ملصلحة فرعهم ،أما
ّ
الفرع األول ،فلم يعلق على هذه القضية
بعد ،نتيجة االنقسامات داخله.
أص �ب��ح واض �ح��ا بالنسبة إل��ى ال�ط�لاب
غ�ي��اب النية الحقيقية للبحث ع��ن حل
ح�ق�ي�ق��ي ي �ح��اف��ظ ف �ع�لا ع �ل��ى امل �س �ت��وى
وي �ط ��وره م��ن دون ال�ت�ض�ح�ي��ة ب�ح�ق��وق
ال �ط�ل�اب ب��ال �ت��رف��ع ،ف �ل��م ُي �ط ��رح أي حل
ملشكلة االختالف في املناهج داخ��ل كل
فروع الكلية ،او مشكلة األعداد الكبيرة
ال �ت��ي ت��دخ��ل س�ن��وي��ا ب�م�ع��دالت تضرب
امل� �س� �ت ��وى (دخ � � ��ل ع � ��ام  2013ال �ط�ل�اب
ال� ��ى ال �ك �ل �ي��ة ع �ل��ى م �ع��دل  )20/9وذل ��ك
الع� �ت� �ب ��ارات س �ي��اس �ي��ة وط��ائ �ف �ي��ة ،فهل
يكون الحفاظ على املستوى في املاستر
من خالل ضرب االجازة مثال؟
ف��روع الكلية بانتظار أن ت�ق��دم االدارة
أي ت �ب��ري��ر ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ق � ��رار ال �غ��اء
االمتحانات الجزئية ،وال��ى حينه ،فان
ّ
الفرع األول ستعطل فيه الدروس حتى
ال �ت��راج��ع ع ��ن ال � �ق� ��رار ،وف� ��ي م ��ا يتعلق
ب�م�س��أل��ة ن �ظ��ام ال �ت��رف��ع ال ��ى امل��اس �ت��ر ،2
فالفرع الثاني ينتظر مقررات اجتماع
مجلس الوحدة املتوقع ان يجتمع هذا
األسبوع ليبني على الشيء مقتضاه.

