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فاتن الحاج 

َم����ن ي���ت���اب���ع،  م����ب����اراة دخ�����ول ال���دك���ت���وراه 
في  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ف��ي 
ي��ق��ع ع��ل��ى م��ف��ارق��ات  اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ة 
ع���دة ال ي��ج��د ت��ف��س��ي��رًا واض��ح��ًا ل��ه��ا. فما 
م��ع��ن��ى م���ث���ًا أن ت��ج��د ط��ال��ب��ًا ف���ي ال��ف��رع 
ال���ث���ان���ي ل��ك��ل��ي��ة م��ع��ي��ن��ة ي���ع���ال���ج أس��ئ��ل��ة 
الفرنسية  باللغتني  االخ��ت��ص��اص  م���واد 
واإلن��ك��ل��ي��زي��ة؟ وط��ال��ب آخ��ر ف��ي ف��رع آخر 
باللغة  األس��ئ��ل��ة  ي��ع��ال��ج  نفسها  للكلية 
 ه���ذا األخ��ي��ر يخشى 

ّ
ال��ع��رب��ي��ة؟ ال ب��ل إن

أن ي���ك���ون ال����رس����وب ف���ي م��س��اب��ق��ة ال��ل��غ��ة 
األجنبية ح��اج��زًا أم��ام متابعة دراس��ات��ه 
ال��ع��ل��ي��ا وت��رق��ي��ه االج��ت��م��اع��ي؟ ف��ه��ل ب��ات 
وج������ود ب��ي��ئ��ت��ني ث��ق��اف��ي��ت��ني ف����ي ج��ام��ع��ة 
وطنية واحدة أمرًا مسّلمًا به لدى القّيمني 
على شؤون الجامعة؟ وإذا كان ضروريًا 
أن يكتسب طاب الدكتوراه لغة أجنبية 
واح������دة، ع��ل��ى األق�����ل، ل��ل��ق��ي��ام ب��أب��ح��اث��ه��م 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ف��ه��ل ي��ع��ت��م��دون ف���ي ذل���ك على 
 الجامعة مسؤولة 

ّ
جهودهم الذاتية، أم أن

عن إعدادهم منذ السنة الجامعية األولى 
كما يفترض الطاب؟ 

ب��رزت مفارقة  الجدلية،  بمعزل عن ه��ذه 
أخ���رى ب��ش��أن آل��ي��ة ال��ت��واص��ل ب��ني اإلدارة 
يلفت  أن  م��س��ت��غ��رب��ًا  ب�����دا  إذ  وال�����ط�����اب، 
بعض املرشحني إلى أّنهم علموا، صباح 

الدكتوراه في »اللبنانية« 
الجامعة تختبر نفسها 

للمرة األولى، خضع أمس نحو 
180 طالبًا في 5 كليات في 
الجامعة اللبنانية ملباراة 

دخول الدكتوراه في العلوم 
االجتماعية واإلنسانية 

)اآلداب، العلوم االجتماعية، 
اإلعالم، التربية والفنون(. 

املتبارون انتزعوا مطلب »أالاّ 
تكون اللغة األجنبية شرطًا 

للتسجيل في الدكتوراه«، 
واملسؤولون أكدوا أن ال نية 

للتصفية النخبوية، واملباراة 
مجرد خطوة الستكشاف 

البنية املعرفية والبحثية 
للطالب

تقرير

قاسم س قاسم

اج��ت��م��ع أم���س أب��ن��اء م��خ��ّي��م ب���رج البراجنة 
في مركز »أحامنا« في املخيم، ليسمعوا 
ع����ن ك��ي��ف��ي��ة ت��ح��ق��ي��ق أح���ام���ه���م ب����اإلق����رار 
لبنان.  ف��ي  االجتماعية  لحقوقهم  ال��ك��ام��ل 
إليهم،  بالنسبة  حلمًا  أصبح  التملك  ح��ق 
وخصوصًا أن��ه ك��ان مسموحًا به لهم قبل 
عام 2001. حق العمل في املهن الحرة بنحو 
مطلق ب��دون أي حواجز قانونية هو حلم 
آخر. هكذا حضر هملقارت عطايا معتمد 
ف��ل��س��ط��ني ف����ي ال����ح����زب ال�����س�����وري ال��ق��وم��ي 
االج��ت��م��اع��ي تلبية ل���دع���وة م���ن »االئ���ت���اف 
اللبناني لحملة حق العمل   ����� الفلسطيني 
ال��ق��ان��ون  ليفّند  الفلسطينيني«،  ل��ّاج��ئ��ني 
ال��ذي أق���ّره املجلس النيابي ف��ي جلسة 17 
آب امل��اض��ي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ش��رح مشروع 
ال����ق����ان����ون ال������ذي ق���دم���ه ال����ح����زب ل��ل��م��ج��ل��س 

ال��ن��ي��اب��ي ع��ن��دم��ا أص��ب��ح م���وض���وع ح��ق��وق 
الاجئني الفلسطينيني موضع نقاش في 
لبنان. أغلب الحضور كان من كبار السن 
ف���ي امل���خ���ي���م، ف��ي��م��ا غ����اب ال���ش���ب���اب، امل��ع��ن��ّي 
األول وامل���ت���أث���ر االك����ب����ر ب���ع���دم إق�������رار ه���ذه 
القوانني  فّند عطايا  ال��ن��دوة.  الحقوق، عن 
املاضية،  النيابية  الجلسة  في  ُأق���ّرت  التي 
واصفًا التعديات على قانون العمل بأنها 
»ف��ارغ��ة«، إذ لم تحّسن حياة الاجئني بل 
ع��ل��ى ال��ع��ك��س، س��اه��م��ت ف��ي زي����ادة القيود 
التي  ال��ق��وان��ني  مشكلة  أن  مضيفًا  عليهم. 
أقّرت ليست »بعدم قدرة الفلسطينيني على 
دف���ع ت��ك��ال��ي��ف ال���رس���وم الس��ت��ص��دار إج���ازة 
ال��ع��م��ل، ب���ل ب��إي��ج��اد رّب ال��ع��م��ل، ال��ك��ف��ي��ل«. 
ال��ق��ان��ون الجديد لم   

ّ
إل��ى أن وأش���ار عطايا 

امل��ه��ن  ف���ي  ب��ال��ع��م��ل  للفلسطينيني  ي��س��م��ح 
ال���ح���رة واالن���ت���س���اب ال���ى ن��ق��اب��ات��ه��ا بحجة 
ال��ق��وان��ني ال��خ��اص��ة ل��ل��ن��ق��اب��ات. ه��ك��ذا ش��رح 

ع��ط��اي��ا إش��ك��ال��ي��ات ق��ان��ون ال��ع��م��ل الجديد 
ال�����ذي أق�����ّر م���ع ق���ان���ون���ني آخ���ري���ن م���ن أص��ل 
أربعة قوانني كانت قد قدمتها كتلة اللقاء 
الديموقراطي، باإلضافة الى مشروع قانون 
ذي »سقف عال« قّدمته كتلة الحزب القومي 
النيابي. وانتقد عطايا املادة  الى املجلس 
االجتماعي  ال��ض��م��ان  ق��ان��ون  م��ن  التاسعة 
ال������ذي، ح��ت��ى »ف����ي ص��ي��غ��ت��ه ال���ج���دي���دة، لم 
م��ن صندوق  للفلسطيني االس��ت��ف��ادة  يتح 
الضمان االجتماعي«. ثم تحدث عن إعادة 
كتلة  ال��ذي قدمته  القانون  م��ش��روع  تقديم 
النيابي مجددًا، على  الى املجلس  الحزب، 
أن يطرح في الجلسة األولى للهيئة العامة. 
كما شرح عطايا تفاصيل مشروع القانون 
م  ال���ذي ق��ّدم��ه ح��زب��ه، إذ ل��ل��م��رة االول����ى ي��ق��دَّ
للتوطني  قانوني  بتعريف  م��زود  مشروع 
وال�����اج�����ئ�����ني، »م���ع���ت���م���دي���ن ع���ل���ى ت��ع��ري��ف 

األونروا لكلمة الجئني«.

الحقاّ في العمل في »أحالمنا«

طاريا ــ رامح حميّة 

لم يهتّم مهدي سليم بمدى قوة العاصفة 
م��ن سكنه  ال��رغ��م  ع��ل��ى  األخ���ي���رة،  الثلجية 
وع��ائ��ل��ت��ه »وط���رش���ات���ه« )ق��ط��ي��ع امل��ع��ز( في 
أع��ال��ي ج���رود بلدته ط��اري��ا، ف��ي السلسلة 
الغربية. تساقط الثلوج، وتسجيله تراكمًا 
وص���ل س��م��ك��ه ال���ى ح��د امل��ت��ر ون��ص��ف املتر 
ل��م ي��ك��ون��ا ب��األم��ر امل��ه��ّم ال���ذي يشغل ب��ال��ه. 
فما دف��ع��ه إل��ى ال��خ��روج وف��ي ي��ده بندقية 
»مفردية«، ساعيًا بجهد كبير عبر الطريق 
ال��ذي سبق أن شقه بني الثلوج، للوصول 
الى املغارة الكبيرة التي جعل منها مأوى 
لعنزاته، هو في الحقيقة شيء واحد فقط 

»انو اطمن على الطرشات« يقول سليم.

ال يخشى سليم سقوط ألواح »الزنك« في 
الزريبة املستحدثة على قطيعه، وال نقص 
 م���رّد قلقه ه��و تلك 

ّ
امل��ي��اه أو ال��ك��أ، ب��ل إن

الذئاب التي أغارت قبل »عيانة« العاصفة 
على املغارة، وقضت على سبع »شيات« 
كما يؤّكد مهدي، الذي لفت الى أنه تأّكد 
 ال��ط��ري��ق، 

ّ
 ال���ع���ن���زات ال��س��ب��ع ل���م ت���ض���ل

ّ
أن

وخاصًة أنه ُوجد شعر ماعز على مقربة 
من املغارة، وفي أماكن أخرى مجاورة. 

اس���ت���ع���دادات س��ل��ي��م ال���ت���ي ات���خ���ذه���ا ل���درء 
اعتداء جديد ذهبت أدراج الرياح، وخاصًة 
 الذئاب، بحسب تأكيده، عادت وضربت 

ّ
أن

بعدما اشتدت العاصفة كثيرًا، »وصارت 
تتلج ش��ي م��ن السما وش��ي م��ن األرض«، 
كما يقول. لم يعد من مجال للرؤية، وكان 

ال��خ��س��ائ��ر:  لتظهر  ال��غ��د  ينتظر  أن  ع��ل��ي��ه 
فقدان 8 عنزات إضافية.

 
ّ

أن م��ه��دي أوض��ح��ت  زي��ن��ب سليم شقيقة 
ال��ح��ي��وان��ات ال��ت��ي ه��اج��م��ت م��غ��ارة امل��اع��ز 
ليست ذئابًا فقط، بل هي من »الْجريدي«، 
وه����ي »ه��ج��ي��ن��ة ال���ذئ���ب وح����ي����وان آخ����ر«، 
مشيرًة إلى أن »مرّبي املواشي في عرسال 
وع���س���ال ال�����ورد ع��ل��ى ال���ح���دود ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
السورية، يسعون كل عام إلى االنتقال من 
الغربية  السلسلة  ال��ى  الشرقية  السلسلة 
ماشيتهم«،  لقطعان  وال��ك��أ  للماء  طلبًا 
ويروون أنهم تمّكنوا قبل العاصفة بأيام 
من قتل هذه الوحوش، األمر الذي جعلهم 
 ث���ّم���ة ذئ���اب���ًا ق���د ُت��غ��ي��ر على 

ّ
ي���ت���أك���دون أن

املواشي. 

م��ح��اوالت دس ال��س��م عند م��دخ��ل امل��غ��ارة 
وب�����ني امل����واش����ي ل����م ُت����ج����ِد ن���ف���ع���ًا، ب��ح��س��ب 
ال��ذئ��اب م��ن تجّنب  زي��ن��ب، ح��ي��ث تمكنت 
السم، وفتكت »ب� 15 شاة دون أن نتمكن 

من قتل أّي منها« تقول.
سّكان السفح الشرقي للسلسلة الغربية 

ي���ؤك���دون وج����ود ال��ح��ي��وان��ات امل��ف��ت��رس��ة 
كالذئاب والضباع والثعالب في أحراج 
امل��ن��ط��ق��ة، ف��ق��د ل��ف��ت ح��س��ني م��ش��ي��ك إل��ى 
 ه����ذه ال��ح��ي��وان��ات م���وج���ودة وت��ظ��ه��ر 

ّ
أن

ب����وض����وح أث����ن����اء ال����ع����واص����ف ال��ث��ل��ج��ي��ة 
ال����ق����وي����ة ك���ال���ت���ي ش���ه���ده���ا ال����ب����ق����اع م��ن��ذ 
 أع���داده���ا ق��د تكون 

ّ
أي����ام، م��ش��ي��رًا إل���ى أن

امل��اض��ي��ة، التي  ال��س��ن��وات  ف��ي  انخفضت 
لم نشهد فيها عواصف قاسية، »لكنها 
م����وج����ودة ف����ع����ًا، وق�����د ت���م���ّك���ّن���ا م����ن ق��ت��ل 
أح���ده���ا م��ن��ذ 3 س���ن���وات« ي��ق��ول م��ش��ي��ك. 
يتخذها  التي  االس��ت��ع��دادات   

ّ
إن مضيفًا 

العاصفة،  ق��وة  تطيحها  امل��اش��ي��ة  م��رب��و 
وت���ف���ق���ده���م ال���س���ي���ط���رة ف��ت��ت��م��ّك��ن ع��ن��ده��ا 

الوحوش من قتل فرائسها.

الذئاب تفترس معزًا في جرود طاريا
الحيوانات المهاجمة 

»هجينة الذئب وحيوان 
آخر« وتسمى الجريدي

مجتمع

من حملة حق العمل لالجئني الفلسطينيني في لبنان )بالل جاويش(

الطالب أثنوا على خفض معدل 
النجاح من 20/14 إلى 20/12 
)مروان أبو حيدر( 
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