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مفكرة

ذكرى

 50عامًا على تأسيس إعالم «اللبنانية»

أزمة الصحافة «غيمة صيف»
فاتن الحاج
ال ي ــواف ــق ع ـم ــاد ب ـش ـي ــر ،م ــدي ــر ال ـفــرع
األول ف ــي كـلـيــة اإلع ـ ــام ف ــي الـجــامـعــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى أن ت ـه ــدي ـدًا حـقـيـقـيــا
يواجه قطاع اإلعــام في لبنان .برأيه،
ّ
النقاش املحموم حول أن املهنة لم تعد
مطلوبة هو «مجرد غيمة صيف ،بما
ّ
أن التطورات املتالحقة في هذا العالم
ت ـف ـت ــرض بـ ــال ـ ـضـ ــرورة خ ـل ــق وظ ــائ ــف
ّ
جديدة ،ال سيما أن املعلومات ،سلعة
ّ
ّ
ال ـع ـصــر ،ال ـتــي تـنـتــج وت ـحــلــل وتـنــظــم
ً
تستوجب عـمــا أكـبــر وأوسـ ــع» .يبدو
املدير مقتنعًا بأن دخول التكنولوجيا
وحدها على الخط يخلق حتمًا فرص
عمل إعالمية.
ل ـيــس بـسـبــب ه ــذا ال ـن ـق ــاش تـتـنــاقــص
أعـ ـ ــداد املـن ـت ـس ـبــن إلـ ــى ك ـل ـيــة اإلع ـ ــام.
هؤالء يمثلون  %0.5من مجموع طالب
الجامعة اللبنانية فقط .ال يتجاوزون
حاليًا  2200طــالــب فــي الـفــرعــن األول
وال ـث ــان ــي ب ـمــن ف ـي ـهــم طـ ــاب املــاس ـتــر.
بــالـنـسـبــة إل ــى ب ـش ـيــر ،ال ـت ــراج ــع ليس
فــي اإلق ـبــال على اإلع ــام نفسه بــل في
ال ـق ــدرة االسـتـيـعــابـيــة وتـحــديــد الـعــدد
ّ
وتهيب
املـطـلــوب فــي م ـبــاراة الــدخــول،
ال ـطــاب للكلية التطبيقية الصغيرة
ن ـف ـس ـهــا «ال ـ ـتـ ــي ال ت ـ ـ ــزال أم ال ـك ـل ـيــات
وأقسام اإلعالم في الجامعات».
لـكــن الـكـلـيــة ،وه ــي تـحـتـفــل بــالـيــوبـيــل
الــذهـبــي لتأسيسها ،تــواجــه تحديات
لنواحي االختصاصات املتوافرة فيها

وطرائق تدريسها وكادرها التعليمي
واإلداري.
أول الـتـحــديــات يكمن ،بحسب بشير،
فــي القناعة بــأن «التعليم يحتاج إلى
تطوير دائم وتحديث مستمر لقدراتنا
األكاديمية ،وأن الكفاءات التي ترتكز
ع ـل ـي ـه ــا مـ ـ ـق ـ ــررات ال ـ ـتـ ــدريـ ــس تـتـطـلــب
مراجعة مستمرة لتدارك ما فات منها
وإض ــاف ــة م ــا ه ــو مـسـتـجــد عـلـيـهــا في
املجالني األكاديمي واملهني».
ت ـب ـنــي م ـف ـهــوم «االحـ ـ ـت ـ ــراس الــرق ـمــي»
ه ــو ،كـمــا يـقــول بـشـيــر ،مــن الـتـحــديــات

الداهمة لجهة دخــول املعلوماتية في
ثنايا مـقــررات التدريس بغض النظر
عن طبيعة املقرر النظرية أو العملية.
تـتـمــاشــى م ــع ه ــذا ال ـت ـحــدي مجموعة
من املتطلبات تتناول إنشاء مختبرات
بحثية ومهنية.
ّ
ي ـ ـج ـ ــزم ب ـ ـ ـ ـ ــأن «م ـ ـ ـ ــا تـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــه ال ـك ـل ـي ــة
مـ ــن اس ـ ـتـ ــوديـ ــو إذاع ـ ـ ـ ــي وت ـل ـف ــزي ــون ــي
ومـخـتـبــرات كومبيوتر رغــم تواضعه
ك ــاف لـلـطــاب الــذيــن نــدعــوهــم إل ــى أن
يـ ـك ــون ــوا م ـط ـم ـئ ـنــن إل ـ ــى مـسـتـقـبـلـهــم
لكونهم بني أيــاد أمينة» .كيف؟ يشير
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(هيثم الموسوي)

إل ــى أن الـكـلـيــة ت ـخ ـتــزن ف ــي جــدران ـهــا
وع ـق ــول أســاتــذت ـهــا خ ـبــرة ع ـمــرهــا 50
عامًا ،واملؤسسات تقاس بخبراتها.
ل ـك ــن هـ ــذا ال ي ـح ـجــب ال ـت ـح ــدي اآلخ ــر
ال ــذي يتحدث عنه بشير وهــو أهمية
خلق بيئة تدريب وتطوير مستمرين
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ورش ع ـ ـمـ ــل أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
ومهنية يشارك فيها الكادر التعليمي
بـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــاتـ ــه ك ـ ــاف ـ ــة وت ـت ـض ـم ــن
التطوير الذاتي املستمر.
إلـ ـ ــى ج ــان ــب إح ـ ـيـ ــاء م ــرك ــز الـ ـت ــدري ــب
الـخــاص بالكلية ،ثمة تحد يكمن في
استكمال انطالقة مركز األبحاث لجهة
تأمني املكان الالئق وامليزانية الوافية.
هـنــا ي ـت ـنــاول بـعــض األس ــات ــذة ضـيــاع
ه ــوي ــة ال ـك ـل ـيــة ب ــن أن ت ـك ــون مــدرس ــة
صحافة أو كلية بحثية.
ف ــي ع ـيــدهــا ال ـخ ـم ـســن ،نـظـمــت «كـلـيــة
ً
ال ـك ـل ـم ــة» أمـ ــس احـ ـتـ ـف ــاال م ــرك ــزي ــا فــي
قــاعــة املــؤتـمــرات فــي املجمع الجامعي
ف ــي ال ـح ــدث كــرمــت خــالــه املـتـخــرجــن
األوائل ،وهي تحتضن اليوم في الفرع
األول وغـ ـدًا فــي ال ـفــرع الـثــانــي أنشطة
ثقافية وفولكلورية حيث يستضيف
أهل كال الفرعني الفرع اآلخر.
رغ ــم الـتـفــريــع الـ ــذي ي ـضــرب املـسـتــوى
األكــاديـمــي ويـعــزز الـفــرز الطائفي في
ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ح ــاف ـظ ــت كـلـيــة
اإلع ــام عـلــى فــرعــن فـقــط ،وسـعــت في
السنوات الـثــاث املاضية إلــى توحيد
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج واالم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات والـ ـجـ ـه ــود
البحثية ،إذ أنشئ مركز أبحاث واحد.

رحلة العبور
م ـ ّـر إن ـش ــاء كـلـيــة االع ـ ــام ب ـمــراحــل ع ــدة م ـنــذ أن
وضع الحجر األول مع صدور املرسوم التنظيمي
فــي  5تشرين األول  1967ل ـ «معهد الصحافة».
ألس ـب ــاب تـتـعـلــق بــاملـيــزانـيــة وب ـعــض الـصـعــوبــات
ّ
املــال ـيــة ،دش ــن املـعـهــد فــي تـشــريــن الـثــانــي ،1969
ّ
إال ّأن السنة الجامعية  1968ـ ـ  1969لــم تذهب
هـ ــدرًا ،فـنـظــم املـعـهــد ،ط ــوال أرب ـعــة أش ـهــر ،ن ــدوات
حول جوانب مختلفة من القضايا :تاريخ ،حقوق،
اقتصاد ،تكنولوجيا وعلوم االجتماع .ومع تطبيق
املرسوم التنظيميّ ،
قسم املعهد إلى فرعني :فرع
ّ
للصحافة وف ــرع لألبحاث الــذي لــم يعمل فيه إال

بعد نحو  40عامًا .في عــام  ،1971حمل «معهد
الـصـحــافــة» بـمــوجــب املــرســوم  309اس ــم «معهد
اإلع ــام» وحـصــل تـغـيــران مـهـمــان :األول ،امتدت
ً
سنوات الدراسة إلى أربــع سنوات بــدال من ثالث،
والثاني إضافة تخصصات تعليمية جديدة :راديو
ـ ـ تلفزيون ،إعالن وعالقات عامة.
ف ــي ع ــام  ،1975ع ـ ّـدل ــت الـتـسـمـيــة لـتـصـبــح «كلية
اإلع ــام والـتــوثـيــق» ،بعدما أنـشــئ قسم التوثيق،
وكان ّ
يعول على هذا االختصاص الواعد.
وب ـمــا أن االخ ـت ـصــاصــات وامل ـنــاهــج املـعـتـمــدة في
الكلية لم تعد تتناسب مع ســوق العمل ،اعتمدت

الكلية في حزيران  2005نظام التدريس املعروف
بالـ « »LMDوهو مبني على املقررات والفصول
واألرصدة باعتماد ثالث سنوات .وفي عام ،2012
عـ ّـدلــت تسمية كلية اإلع ــام والـتــوثـيــق الــى «كلية
اإلعالم».
إلــى ذلــك مـ ّـرت األقـســام بتغيرات وتـحــوالت ،ففي
ال ـص ـح ــاف ــة أن ـش ــئ االخـ ـتـ ـص ــاص ت ـح ــت مـسـمــى
«صحافة ووك ــاالت أن ـبــاء» ،ثــم فــي الـعــام  1971ـ ـ
 1972أنشئ قسم «الراديو والتلفزيون» .وفي عام
 ،2012دمج مع الصحافة املكتوبة« .والصحافة»
ً
ه ــي أك ـثــر االخ ـت ـصــاصــات تـسـجـيــا ف ــي الكلية

لشهرتها الواسعة في املجتمع.
أمــا «اإلع ــان والـعــاقــات الـعــامــة» فـبــدأ ي ــدرس في
العام  ،1971وفي العام  2017انفصل إلى قسمني:
«اإلعالن واالتصال التسويقي» و«العالقات العامة
واتصال املؤسسات».
مع التطور التكنولوجي ،تطور بشكل كبير قسم
إدارة املـعـلــومــات ال ــذي ك ــان يـعــرف مـنــذ الـبــدايــات
بــاســم «الـتــوثـيــق» ،س ــواء لناحية ادخ ــال مـقــررات
جديدة مرتبطة بتكوين اختصاصيني في البيئة
الــرقـمـيــة ،أو لجهة تطوير الـجــانــب التطبيقي في
املنهج القائم.

منبر
 103سنوات
على اإلبادة األرمنية
اإلعتراف لن يكفي

ّ
مرصد لتوثيق التحوالت السكنية

نشر المعرفة حول حق السكن
«مـ ــن ُيـ ــدافـ ــع ع ــن حـ ــق املـ ــواطـ ــن ف ــي ال ـس ـك ــن؟»،
ي ـت ـس ــاءل ال ــرس ــم ال ـت ّــوض ـي ـحــي امل ـن ـش ــور عـلــى
صفحة الفايسبوك الخاصة بـ «مرصد السكن»
«منصة إلكترونية
الذي تم إطالقه منذ أيام كـ
ّ
تفاعلية تهدف إلــى تعزيز الـحــق فــي السكن»،
عرف عنه ّ
ّ
وفق ما ُي ّ
عليه.
القيمون
يقول هؤالء إن مرصد السكن انطلق عبر نشاط
مـســح اإلخـ ــاءات الـتــي شهدتها سبعة أحـيــاء
في بيروت استكماال ملشروع «أن نرسم بيروت
عد من قبل «استديو
بروايات ُمستأجريها»ُ ،امل ّ
أشغال» الذي يتولى إدارة املرصد.
حــالـيــا ،يعمل املــرصــد عـلــى تــوثـيــق الـتـحـ ّـوالت
الـسـكـنـيــة ُامل ـس ـت ـ ّـم ــرة ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا امل ـنــاطــق
اللبنانية عـمــومــا ،وب ـي ــروت خـصــوصــا ،كتلك
املـتـعـ ّـلـقــة بضبط ب ــدالت اإلي ـج ــار نتيجة فشل
الـ ـس ــوق ف ــي إنـ ـت ــاج سـ ـك ـ ٍـن عـ ـ ــادل (مـ ـث ــا ال ـح ـ ّـد
األدن ـ ــى ل ــأج ــور ُمـ ـق ـ ّـدر بـ ـ ــ 675أل ــف فـيـمــا يبلغ
م ـتــوســط إي ـج ــار ال ـس ـكــن ف ــي ل ـب ـنــان ن ـحــو 900
أل ــف) .كــذلــك يسعى املــرصــد إلــى نشر البحوث
املتعلقة بالسكن بطرق متعددة بهدف التعبئة
ّ
مــن أج ــل تـطــويــر اإلجـتـهــاد الـقـضــائــي الـخــاص
بحقوق السكن من جهة ،وتطوير برامج سكن
متنوعة وميسورة التكلفة مع أدوات التخطيط
ذات ال ـص ـلــةّ .أمـ ــا ال ـه ــدف األب ـ ــرز الـ ــذي يسعى
اليه املرصد فهو التأثير في سياسات السكن
الحالية.
تـقــول الباحثة املدينية فــي «اسـتــديــو أشـغــال»
نادين بكداش إن ظروف السكن في بيروت هي
ّ
نتاج عامل ُاملضاربات على األراضــي من جهة
وغياب تنظيمات البناء والتخطيط واألراضي
التي تحفظ النسيج اإلجتماعي واملديني من
جهة أخ ــرى ،إضــافــة الــى تــدخــات الــدولــة التي
تـمـنــح األول ــوي ــة لـلـتـطــويــر املــدي ـنــي الـحـصــري
وتهجير السكان وعمليات التهميش واإلخالء
الواسعة.
من هنا يسعى املرصد ،وفق ما يرد في املوقع
ال ــرسـ ـم ــي ال ـ ـخـ ــاص بـ ـ ــه ،إلـ ـ ــى «ت ـس ـي ـي ــس ه ــذه
السيرورات عن طريق قــراءة تداخلها بعضها
ّ
توثق
مع
بعض وربطها بسرديات السكن التي ّ
ٍ
مخاطر التهجير ،والتحرش ،وظــروف السكن
ّ
امللكية والنضاالت القائمة».
غير املالئمة ،ونزع

تتناول خريطة مرصد السكن حاليا ُمستويات

ظروف السكن في بيروت هي نتاج عامل ُ
المضاربات على األراضي (هيثم الموسوي)

ع ـ ـ ّـدة :اإلخـ ـ ـ ــاءات ،امل ـبــانــي امل ـه ـج ــورة ،املـبــانــي
ُاملـ ـه ـ ّـدم ــة ،امل ـب ــان ــي الـ ـج ــدي ــدة ،حـ ـي ــازة ُامل ـل ـك ـيــة،
وأخـ ـيـ ـرًا س ــردي ــات ال ـس ـكــن وت ــواري ــخ اإلح ـي ــاء.
بحسب العاملني في املــرصــد ،هــذه املستويات
تـ ـت ــداخ ــل مـ ــع عـ ــوامـ ــل أخـ ـ ــرى ك ــرخ ــص ال ـب ـنــاء
وبدالت اإليجار وأسعار امللكية.
ب ـم ـع ـن ــى آخـ ـ ـ ــر ،ي ـس ـع ــى امل ـ ــرص ـ ــد الـ ـ ــى تـ ـن ــاول
املتعلقة بالسكن سعيا الى إرساء
املستويات
ّ
قاعدة بيانات تشرح التحوالت السكنية التي

تشهدها املدينة ،وبالتالي نشر املعرفة حول
املقيمني
حق السكن الدستوري تمهيدا لتعبئة ُ
املـنـتـهـجــة
ودف ـع ـه ــم الـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـي ــاس ــات ُ
ح ــال ـي ــا ،وذلـ ــك ع ـبــر إن ـش ــاء ن ــوع م ــن ال ـشــراكــة
وال ـت ـعــاون بــن ال ـخ ـبــراء املـخـتـصــن الـعــامـلــن
املقيمني املهتمني بهذا امللف
في املرصد وبني ُ
املـبـ ّـلــغ
دور
ـب
ـ
ع
ـ
ل
ـم
ـ
ه
ـدور
ـ
ب
الــذيــن يستطيعون
ُ
تعلقة
م
أحداث
شاركة
م
أو
عن حاالت اإلخالء
ُ ّ
ُ
بملف السكن.

تقرير

ّ
ّ
 103سنوات على المجرزة األرمنية :جيل الشباب يتذكر
إيلده الغصين

(مروان بو حيدر)
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إن ـه ــا ال ـس ـنــة ال ـثــال ـثــة ب ـعــد امل ـئ ــة على
اإلبـ ـ ـ ــادة األرمـ ـن ـ ّـي ــة .الـ ــذكـ ــرى ح ــاض ــرة
ّ
كـمــا فــي ك ــل ع ــام .بــدعــوة مــن األح ــزاب
ّ
األرم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ن ــظـ ـم ــت مـ ـسـ ـي ــرة ش ـع ـبـ ّـيــة
انطلقت عند السادسة والنصف مساء
أمس من برج حمود إلى كاثوليكوسية
األرم ـ ـ ــن األرث ـ ــوذك ـ ــس ل ـب ـيــت كـيـلـيـكـيــا
ف ــي ان ـط ـل ـيــاس .ت ـق ـ ّـدم امل ـس ـيــرة أط ـفــال
حــام ـلــن م ـشــاعــل وم ــرت ــدي ــن قـمـصــانــا
طبعت عليها صــور الشعراء واألدبــاء
وال ـص ـحــاف ـيــن األرم ـ ــن ال ــذي ــن عـتـقـلــوا
ل ـيــل  24ن ـي ـســان  .1915خـلـفـهــم مشى
ش ـب ــاب «راب ـ ـطـ ــة الـ ـط ــاب الـجــامـعـيــن
للكنيسة األرم ـن ـيــة» بـقـمـصــان تحمل
شـعــارات بلغتهم األم .على القمصان
قول لشاعر أرميني «نرفض النسيان
وامل ـســام ـحــة حـتــى ي ـعــود جـبــل أرارات
ألهله» كما ترجمه أحد الشباب .كذلك
علت صيحات وأناشيد ّ
رددها الشباب
باألرمينية ،مفاد بعضها« :الوطن في

ُ
قلبنا ،قتل منا مليون ونصف لكننا
لن ننسى».
طــوال املسيرة بني الــدورة وانطلياس،
أمـســك غ ــارو يــدي ابنتيه الصغيرتني
محدثًا ّإيــاهـمــا بــاألرمـيـنـيــة .هــو الــذي
جاء أجــداده من أضنة ال يــزال يحتفظ
ّ
امللكية التي «بــدأت تهترئ».
بسندات
بـ ــدورهـ ــا ال ت ــري ــد إي ـف ــا «أن ت ـن ـســى»،
ورغم سنواتها العشرين تعرف الكثير
ع ــن ق ـضـ ّـيــة أج ــداده ــا ال ــذي ــن أتـ ــوا من
«غيسارياس» ،هكذا ال تــزال ّ
تسميها،
وهـ ــي ق ـي ـصــريــة ال ـ ـيـ ــوم .ي ـث ــاب ــر زاريـ ــه
عـلــى امل ـشــاركــة ف ــي امل ـس ـيــرة الـسـنــويــة
ال ـت ــي ت ـت ــزام ــن م ــع م ـس ـي ــرات تـنـظـ ّـمـهــا
الــديــاس ـبــورا األرم ـي ـن ـيــه ح ــول الـعــالــم.
ّ
املتحدر من مرعش ال يزال يتابع
زاريه
أخبار املنطقة عن بعد وال يريد زيارة
تــرك ـيــا .مــوقـفــه ك ـس ــواه م ــن املـشــاركــن
واض ـ ـ ــح« :ن ــري ــد اسـ ـت ــرج ــاع أراض ـي ـن ــا
واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ـ ــاإلب ـ ــادة وال ـت ـع ــوي ــض
امل ـع ـنــوي وامل ـ ــادي .حـيـنـهــا فـقــط يــزول
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــداء» .ت ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدد األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء :غ ـ ــازي

ع ـن ـت ــاب ،م ــرع ــش ،إزم ـ ـيـ ــر ،دي ـ ــار ب ـكــر،
ّ
أورفـ ــة ،ط ــوم ــارزا ،سـيـبــاسـقـيــا ...كلها
مناطق يسترجعها األرمن اللبنانيون
ويخبرون عن ذكريات أجــدادهــم فيها
وعن املعالم األرمينية والكنائس التي
ّ
ّ
«تغيرت» وجهة
تحولت آثارًا أو ربما
استعمالها.
عـ ـل ــى ط ـ ـ ــول أوت ـ ــوس ـ ـت ـ ــراد الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ـ ـ ـ ـ
ّ
انـ ـطـ ـلـ ـي ــاس ،انـ ـتـ ـش ــر خـ ـ ــط املـ ـش ــارك ــن
ي ـح ـم ـل ــون ال ـع ـل ــم األرم ـ ـي ـ ـنـ ــي .ح ـضــور
الشباب الــافــت عـ ّـوض تــراجــع األعــداد
مـ ـق ــارن ــة ب ـ ــاألع ـ ــوام الـ ـس ــابـ ـق ــة .ل ـيــانــا
ورف ـي ـقــات ـهــا حـمـلــن الف ـت ــات بــالـعــربـيــة
واإلنـكـلـيــزيــة تشجب تشجيع اإلنـتــاج
التركي على حساب الصناعة اللبنانية:
«شـ ّـجــع الكعكة العصرونية اللبنانية
ً
بــدال مــن السيميت» .ليانا تعرف «كل
ش ـ ـ ــيء» عـ ــن تـ ــاريـ ــخ أج ـ ــداده ـ ــا ال ــذي ــن
خــرجــوا مرغمني فــي مسيرة املــوت من
«غيليغيا» كما تعرفها ،أو كيليكيا أو
اسطنبول .تختلف األسماء لكن مطلب
«االعـ ـت ــراف» واحـ ــد« .أن ــا م ـت ـحــدرة من

الناجني مــن اإلب ــادة وأطــالــب بالعدالة
بيرال
ألسالفي» كتب على الفتة
أخرىّ .
ً
ّ
ارمنية لكنها
مثال ،من أب لبناني وأم
تعرف اللغة األرمينية «وتاريخ الشعب
ال ـ ــذي أؤم ـ ــن بـقـضـ ّـيـتــه وأت ــاب ــع أخ ـبــار
أرمينيا عبر السوشيل ميديا».
على مدخل كاثوليكوسية األرمــن في
ان ـط ـل ـي ــاس ،ح ـيــث اخ ـت ـت ـمــت امل ـس ـيــرة،
ّ
وزع ـ ــت مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــاب ورودًا
بألوان العلم األرميني على املشاركني.
فــي بــاحــة بـيــت كيليكيا ك ــان بــرنــامــج
الختام ثقافيًا بامتياز ،بــدأ بالنشيد
ّ
الوطني اللبناني وتخللته موسيقى
وش ـ ـعـ ــر وكـ ـلـ ـم ــة ال ـش ـب ـي ـب ــة وكـ ـلـ ـم ــات
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـثـ ــاثـ ــة وكـ ـلـ ـم ــة ال ـس ـف ـي ــر
األرم ـ ـي ـ ـن ـ ــي فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ص ــام ــوئـ ـي ــل
م ــاك ــرت ـش ـي ـ ّـان .أم ـ ــام ن ـص ــب ال ـش ـه ــداء
األرمــن ،صفت أكاليل الزهر وأضيئت
شعلة .هنا ترتاح عظام داخل صندوق
زج ــاج ــي ش ـف ــاف «ي ـع ـت ــرف» بــوضــوح
بــآثــار مــذبـحــة ف ــاق عـمــرهــا ال ـقــرن ولــم
ً
تنل اعترافًا كامال بعد.

افتتاح مهرجان طرابلس لألفالم

#مباراة _العلوم :رؤية لالبتكار

توعية من خطر األلغام في صور

افتتح السبت ،على مسرح الرابطة الثقافية
في طرابلس« ،مهرجان طرابلس لألفالم»
الخامس .خصصت نسخة هذا العام «تحية
للمخرجة الطرابلسية اللبنانية رندة الشهال»،
في استعادة لبعض أعمالها السينمائية .بعد
كلمات للمناسبةُ ،عرض فيلم «صدع» للمخرج
الطرابلسي معتز سلوم ،واختتم االفتتاح
بعرض فيلم «طيارة من ورق» للشهال ،قبل
أن ينطلق برنامج «منتدى» املرافق للمهرجان
ويمتد على ثالثة ملناقشة إشكاليات االنتاج
السينمائي والتحديات املرافقة لصناعة االفالم
في لبنان وطرق التسويق .وسيتم تنظيم
عروض في الهواء الطلق في منطقة القبة
الشعراني من ضمن فعاليات املهرجان.

تفتتح الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث
النسخة الـ 15ملباراة العلوم ،العاشرة من صباح
الخميس املقبل ،في باحة مكتبة كلية العلوم،
في املجمع الجامعي في الحدث تحت عنوان
«رؤية لالبتكار» .يستمر املعرض الخميس
والجمعة ويشارك فيه أكثر من  500شاب من
 150مدرسة رسمية وخاصة يقدمون نحو
 180اختراعًا ومشروعًا علميًا .وتعلن النتائج
في احتفال قبل ظهر السبت املقبل .واملباراة
حدث سنوي تنظمه الهيئة منذ  ، 2004يتبارى
فيها طالب من املرحلتني املتوسطة والثانوية
في اإلبداع العلمي والتكنولوجيا والبحوث
والدراسات العلمية والنماذج والتصاميم
العلمية املبتكرة.

نظم املكتب الوطني لنزع االلغام ،بالتعاون
مع جمعية «كشافة الرسالة االسالمية»،
نشاطًا توعويًا لطالب املدارس في منطقة
صور ،ملناسبة اليوم العاملي للتوعية من
مخاطر االلغام والقنابل العنقودية .شاركت
في النشاط الذي أقيم في مركز باسل
االسد الثقافي فرق لنزع االلغام ايطالية
وفرنسية من القوات الدولية العاملة في
الجنوب (الـ «يونيفيل») ،وتخللته صور
ومجسمات ورسومات وشروحات عن االلغام
ومخاطرها .كما ُوزعت منشورات وألعاب
تهدف الى التحذير من خطر االجسام
املشبوهةُ ،
وعرضت مسرحية حضرها
مئات الطالب.

 24ن ـي ـس ــان  1915م ـح ـطــة تــاري ـخ ـيــة
مـحـفــورة فــي ذاك ــرة الـشـعــب األرم ـنــي.
ذك ـ ــرى أل ـي ـمــة وم ـع ــان ــاة إن ـســان ـيــة راح
ض ـح ـي ـت ـهــا مـ ـلـ ـي ــون ونـ ـص ــف م ـل ـيــون
أرمـنــي ،نتيجة املـجــازر التي ارتكبتها
ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة بـحـقـهــمّ .صـحـيــح أن
ً
ّ
إحياء
قرنا وثالث سنوات مرت ،إل أن ُ ّ
الـشـعــب األرم ـن ــي لــذكــرى شـهــدائــه كــل
ع ــام يــأتــي ضـمــن إيـمــانــه ب ـ ّ
ـأن الــذاكــرة
الجماعية ال ت ــزال تختزن كــل فصول
اإلبـ ــادة ،مــن التصفيات الـجـســديــة الــى
ّ
والتسبب
النفي وصــوال الــى االعـتـقــال
باملجاعة واألمراض.
قُـ ــامـ ــت الـ ـحـ ـك ــو ّم ــة الـ ـعـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ب ـه ــذه
ُ
املمارسات لتغطي فشلها في تحديث
الضريبي
الـجـيــش وتحقيق االص ــاح
ً
ون ـف ــض االدارة ال ـع ــام ــة ،إض ــاف ــة إلــى
ع ــدم قــدرت ـهــا ع ـلــى ال ـت ـح ـ ّـرر م ــن «امل ـلــة
ال ـحــاك ـمــة» .آن ـ ــذاك ،أخ ـفــق الـعـثـمــانـيــون
س ـي ــاس ـي ــا واقـ ـتـ ـص ــادي ــا وع ـس ـك ــري ــا،
ّوحتى اجتماعيًا ،فما كان من السلطنة
إل إقــامــة إدارة مركزية وحــل املسائل
العالقة بــاإلجــرام والـتـشــريــد والتتريك
وص ـ ـ ــوال الـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر أس ـ ـمـ ــاء الـ ـق ــرى
األرمنية واستبدالها بالتركية إعتقادا
منها أنها بذلك تطمس الحقائق واآلثار.
أنـكــر الـحـكــام العثمانيون ـ ـ وورثـتـهــم
األتراك ـ ـ االبادة وتبنوا سياسة منهجية
فــي اإلن ـك ــار واالس ـت ـئ ـصــال الـتــاريـخــي
والـثـقــافــي ،لكنهم لــم يــدركــوا أن إب ــادة
شـعــب ب ـهــذا الـحـجــم ً وت ــوات ــر معطيات
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ــى مـ ــراسـ ــات
وإثباتات واعترافات عديدة من أقطار
ّ
ستعزز لــدى األرمــن الرغبة في
العالم
اسـ ـتـ ـع ــادة األراضـ ـ ـ ــي وامل ـم ـت ـل ـك ــات مــع
التعويض واالعتراف العلنيّ ،
لكن هذه
املرة بإصرار أكبر.
تــركـيــا ال ـيــوم ت ـعــرف م ــلء املـعــرفــة بــأن
تداعيات االقــرار واإلدان ــة لن تقف عند
حـ ــدود االع ـ ـتـ ــراف ،ب ــل سـتـفـتــح أب ــواب ــا
بأراض ومعالم
أمام مطالبات تاريخية
ٍ
ورمـ ـ ـ ــوز ديـ ـنـ ـي ــة بـ ـم ــا يـ ـم ــس وح ــدت ـه ــا
وسيادتها.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ف ـ ـ ـ ّ
ـإن مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا ال ـع ــدي ــدة
لتغيير وجهها اإلجرامي ،إن من حيث
تــدخــاتـهــا غـيــر املــرغــوبــة فــي ســوريــا،
وت ــواط ــؤه ــا م ــع ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة
وعدم قدرتها على حماية األقليات في
مناطقها ،الى جانب اعتذارات أردوغان
املـشـبــوهــة وتـحــالـفــاتـهــا مــع أذربـيـجــان
ل ـت ـخ ــري ــب اسـ ـتـ ـق ــال ك ـ ــاراب ـ ــاخ ،وف ـتــح
ّ
وتقر
جبهات ضد الــدول التي تصرح
باالبادة لن تفلح .في النهاية لن يتنازل
األرم ــن عــن حقوقهم التاريخية مهما
ّ
مرت السنوات ولن يحصروا مطالبهم
باإلقرار بفعل االبادة.
كلما ّ
أصر أردوغان على إنكار املجازر
املرتكبة مــن السلطنة العثمانية ،كلما
ســاهــم فــي تعزيز ال ــروح الوطنية لدى
األرمن في كل أقطار العالم .وكلما بادر
الى تدمير أو تزوير الحقائق التاريخية
واالساءة الى العالقات بني الدول ،كلما
ّ
عرض نفسه لإلحراج أمام العالم وأتاح
لــأرمــن فــرصــا أوســع ملتابعة النضال
من أجل استرجاع الحقوق جميعها.
صوصي سركيسيان

