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طالب دكتوراه «اللبنانية» يعتصمون:

تشحيل األعداد خضع لسياسة انتقائية
زينب إسماعيل
ق ـ ـبـ ــل أي ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ن ـ ـشـ ــر امل ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـع ــال ــي
لـ ـ ـل ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه فـ ـ ــي اآلداب وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
اإلنسانية واالجتماعية في الجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة الئـ ـح ــة ب ــأس ـم ــاء ال ـط ــاب
املـ ـقـ ـب ــول ــن مل ـت ــاب ـع ــة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه مــع
عالماتهم .عملية النشر كانت سرية،
ّ
وع ـل ــم الـ ـط ــاب ص ــدف ــة ب ــأن ـه ــا عــلـقــت
في مبنى املعهد ،فيما ال أثــر لالئحة
على املوقع اإللكتروني .اتضح في ما
بعد أن عددًا من الطالب الذين لم ترد
أسماؤهم بني املقبولني لم ُيستدعوا
إلجـ ــراء مـقــابـلــة شـفـهـيــة (وه ــي شــرط
أســاســي وتـشـكــل ج ــزءًا مــن الـعــامــة)،
كـمــا لــم يـجــر إب ــاغ ّ
أي مــن املرشحني
املرفوضني بأسباب رفضهم ،وال على
ّ
أي أساس وضعت العالمات.
ّ
ال ـطــاب الــذيــن تــم إق ـصــاؤهــم نــظـمــوا
أم ـ ــس تـ ـح ـ ّـرك ــا أمـ ـ ـ ــام م ـب ـن ــى اإلدارة
املـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـل ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
امل ـ ـت ـ ـحـ ــف ،مـ ـط ــالـ ـب ــن بـ ــإجـ ــابـ ــات عــن
ك ــل أس ـئ ـل ـت ـهــم .إض ــاف ــة الـ ــى «س ــري ــة»
ال ـن ـتــائــج ،شـكــا املـعـتـصـمــون م ــن رفــع
معدل النجاح من  70إلى  80في املئة،
ومــن ثــم مــن  80إلــى  85فــي املـئــة .كما
ش ـك ــوا م ــن ال ـن ـتــائــج ال ـص ــادم ــة الـتــي
تمثلت بقبول  90طالبًا فقط من بني
 385مرشحًا ،بمعدل عشرة أشخاص
من كل اختصاص ،رغــم حصول عدد

الفــت مــن الـطــاب على امل ـعــدالت التي
تــم رفـعـهــا ،مــا جعل الـطــاب يتهمون
اإلدارة باالستنسابية غير املبررة.
الـ ــافـ ــت هـ ــو ت ـب ــري ــر الـ ـعـ ـم ــادة ل ـق ــرار
تـ ـح ــدي ــد أعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـط ـ ــاب امل ـق ـب ــول ــن
لجهة اعتبارها أن تحديد العدد هو

ّ
للحد مــن «طـفــرة الــدكــاتــرة» التي
حــل
يشهدها لبنان!
الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاب املـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــون عـ ـ ــرضـ ـ ــوا
«مظلوميتهم» املتمثلة في حرمانهم
الحق باملضي في مسارهم األكاديمي.
ُ
ً
صفا ،مثال ،طالبة استبعدت بعد أن

ُ
نـجـحــت ف ــي املـقــابـلــة الـشـفـهـيــة وقـبــل
م ـخ ـط ـط ـه ــا .عـ ـن ــد اسـ ـتـ ـفـ ـس ــاره ــا عــن
السبب ،قيل لها إن قبولها غير ممكن
ّ
ألن ـهــا رب ــة م ـنــزل! وإن «غـيــرهــا عنده
ّ
كتب وأبحاث وأشعار قدم وما نجح»!
بـعــد تــواصــل بـعــض ال ـطــاب مــع عــدد

من االعتصام أمام مبنى االدارة المركزية للجامعة اللبنانية أمس (مروان طحطح)

عصام خليفة يخرج بـ«سند إقامة»
بعد ساعتني من االستجواب في قصر عــدل بيروت،
خرج الدكتور عصام خليفة بـ«سند إقامة» من الدعوى
املرفوعة ضـ ّـده من رئيس الجامعة اللبنانية ،الدكتور
فؤاد أيوب ،بجرم القدح والذم .خروج ال يعرف خليفة
مــا إذا كــان نهائيًا أو أنــه سيتبع بـخـطــوات أخ ــرى قد
ّ
تعيده للمثول أمــام القضاء الحقًا .لكن ،ما يعرفه أنه
سيتابع «الـقـضـيــة» الـتــي اتـهــم بسببها بــالـقــدح والــذم
حتى نهايتها ،أال وهي البت في «كفاءة» أيوب من خالل
متابعة التحقيق بالدعوى التي كان قد ّ
تقدم بها سابقًا
الطبيب الشرعي ،عماد محمد الحسيني ،أمام القضاء
«وال ـتــي ق ـ ّـدم مــن خــالـهــا الــوثــائــق الــازمــة الـتــي تؤكد
وجــود تزوير في ملف الدكتور فــؤاد أيــوب لجهة عدم
حصوله على دكتوراه في الطب الشرعي من روسيا»،
بحسب خليفة.
ال يجد خليفة ّ
مبررًا لتأجيل البت في دعوى الحسيني

س ــوى «الـضـغــوط الـسـيــاسـيــة الـتــي مــورســت لتجميد
الدعوى والحيلولة دون الحكم فيها» ،معلنًا ـ ـ في الوقت
ّ
نفسه ـ ـ أنــه «إذا لم يبت القضاء بالدعوى املرفوعة»،
فسيضطر الت ـخ ــاذ اإلج ـ ــراء الـ ــازم ف ــي ه ــذا اإلط ــار،
ولــو كــان من طريق رفــع دعــوى مشابهة .و«إذا وقفت
الــدعــوى ،بــدي إحـكــي أنــا واملـحــامــي لـشــوف شــو بدي
أعمل» .املطلب الوحيد بالنسبة إليه أن «يعرض أيوب
أمام القضاء شهاداته» .ال أكثر من ذلك وال أقل.
يرفض خليفة اتهامات «البعض» بــأن ما يفعله يأتي
فــي خانة «الـخــافــات الشخصية أو الفئوية» ،مشددًا
على أن ما قام ويقوم به هو «من أجل سمعة الجامعة
ُ
اللبنانية» ،وهي التي «ضربت ألجلها على عدد الشعر
اللي براسي» .يرى خليفة أن «اللبنانية» تعيش «أسوأ
أيامها الـيــوم» ،ومــا يفعله وغيره هو «لضمان بقائها
م ــاذًا حـصـيـنــا لتعليم أوالدن ـ ـ ــا» ،ب ــدل أن تـبـقــى كما

يريدها البعض «أشبه بمزرعة لهم بيحطوا وبيشيلوا
بدون رأي املجالس التمثيلية».
وك ــان خليفة قــد مـثــل ،أم ــس ،أم ــام املـبــاحــث الجنائية
فــي قـصــر ع ــدل ب ـي ــروت ،فـيـمــا تـضــامــن مـعــه أعـضــاء
مــن رابـطــة قــدامــى األســاتــذة الجامعيني فــي الجامعة.
وعقب خروجه من االستجواب ،اتهم األخير «الدكتور
أي ــوب بــانـعـكــاس مـمــارســاتــه عـلــى أوض ــاع الـجــامـعــة»،
الفتًا إلــى «تحذير اللجنة املنبثقة من املجلس األعلى
لتقييم األبحاث والتعليم العالي في االتحاد االوروبــي
مــن اسـتـمــرار مـســار الجامعة كما هــو عليه ،ألن ذلك
قد يوصل إلى عدم اعتراف الدول األوروبية بشهادات
الجامعة اللبنانية» .ورأى أن «األمر في غاية الخطورة».
وختم كلمته أمــام املتضامنني بتجديد ّ
تعهده «بعدم
االستكانة إال بعد إبراز الحق وإزهاق الباطل».
(األخبار)

مــن األس ــات ــذة ،اكتشفوا أن العالمات
الـنـهــائـيــة ال ـتــي نــالــوهــا (ال ـت ــي ت ــوزع
ع ـلــى م ـقــاب ـلــة شـفـهـيــة ودراس ـ ـ ــة ملف
الطالب واملخطط ّ
املقدم) ،والتي جرى
التعتيم عليها بحرص من قبل املعهد،
ّ
تخولهم متابعة دراستهم العليا ،إال
أن هــذا لم يكن كافيًا ليروا أسماءهم
مــن بــن املـقـبــولــن .ال ـطــاب تــواصـلــوا
مــع أس ــات ــذة مـعـنـيــن ب ــاألم ــر ،ليتبني
ّ
لـهــم ،وفــق مــا قــالــوا ،أن كــل الخطوات
التي قام بها مجلس الجامعة من رفع
معدل النجاح وتحديد عدد املقبولني
(« )...لـ ــم ي ـكــن إال تـطـبـيـقــا لـسـيــاســة
ان ـت ـقــائ ـيــة مـبـنـيــة ع ـلــى مـحـســوبـيــات
وت ــدخ ــات ح ــزب ـي ــة .وقـ ــد ت ــم تـجــاهــل
املعايير األكاديمية املـحــددة مــن قبل
املعهد ،ليتم العمل على أســاس خلق
توازن طائفي».
ّ
مصادر من داخل املعهد أكدت بدورها
ّ
أن «ط ــاب ــا بـمـشــاريــع بـسـيـطــة وغـيــر
كفوءة تم قبولهم فقط لوساطتهم او
قرابتهم بــرؤســاء الـلـجــان» ،على رغم
تــراوح عالمات طالب تم رفضهم بني
 80و 90من مئة.
يــرفــض ال ـطــاب الــذيــن تــم إقـصــاؤهــم
من دون وجه حق إكمال دراستهم إال
في الجامعة اللبنانية ،ألسباب عدة،
أبــرزهــا ع ــدم قــدرتـهــم عـلــى االنـتـســاب
إلــى جامعة خــاصــة .وتـجــدر اإلش ــارة
إلى أن بعض الطالب نالوا شهاداتهم
تبعًا للنظام القديم (أي نظام األربــع
سنوات لالختصاص) ،ويحق لهؤالء
ال ـت ـقــدم ل ــدراس ــة ال ــدك ـت ــوراه م ــن دون
إج ـ ـ ــراء ام ـت ـح ــان قـ ـب ــول حـ ـت ــى ،إال أن
ه ـ ــؤالء أي ـض ــا تـ ـ ّـم إب ـع ــاده ــم م ــن دون
س ـبــب واض ـ ــح .خ ــال ال ـت ـح ــرك ،سمح
الثـنــن مــن املـنـظـمــن بمقابلة رئيس
الـجــامـعــة ف ــؤاد أيـ ــوب .لــم يـكــن الـلـقــاء
مثمرًا .أبعد أيــوب نفسه ،معتبرًا أنه
ال يـسـتـطـيــع ات ـخ ــاذ أي إج ـ ــراء حـيــال
املشكلة ،ألن «ال عــاقــة» لــه بالقرارات
الـ ـت ــي اتـ ـ ـخ ـ ــذت ،م ـع ـت ـب ـرًا أن مـجـلــس
الجامعة هــو املـســؤول واملعني األول
فـ ــي كـ ــل مـ ــا ي ـخ ــص ال ـق ـض ـي ــة .وه ـ ــذا،
للمناسبة ،كــان اللقاء األول الرسمي
بــن الـطــاب ورئــاســة الجامعة (التي
لــم يكن قــد صــدر عنها أي رد رسمي
حول املوضوع) ،إذ إنها كانت تستمر
في رفض طلبات الطالب بلقائها.
بــدورهــم ،أكــد الطالب استمرارهم في
الـتـحــرك ومـطــالـبــة املـعـنـيــن بتسوية
أوضـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــم ،وعـ ـ ـ ـ ّـبـ ـ ـ ــروا عـ ـ ــن ن ـي ـت ـهــم
بمقاضاة اإلدارة أمام مجلس شورى
الــدولــةّ ،
مهددين بالتصعيد في حال
لم يتم التجاوب معهم.

تقرير

في وادي الحجير :من لم يمت بالزبالة مات بغيرها!
داني األمين
ّ
على التالل املطلة على محمية وادي
الحجير ،مــن لــم يمت بالزبالة مات
بغيرها! قريبًا مــن املـكــان ال ــذي كان
مكبًا للنفايات وألطنان من األدويــة
واألم ـ ـصـ ــال ق ـب ــل أن ُي ـق ـف ــل بــالـشـمــع
ُاألح ـمــر ،بـقــرار قضائي منذ عامني،
ش ّيد معمل جديد لتدوير االطــارات
املستعملة.
في منطقة «جبل الجماعة» ،في بلدة
ُ
برعشيت (بنت جبيل) ،تجمع آالف
االطــارات من مختلف املناطق ،حيث
ُ
ُ
وت ّ
حول بعض مخلفاتها الى
تحرق
زيـ ــوت .لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،ت ـبــدو فـكــرة
املعمل بيئية بامتياز ،كونها تساهم
في التخلص من االطارات املستعملة.
لـ ـك ــن ،ب ـع ــد شـ ـه ــور ع ـ ــدة ع ـل ــى بــدئــه

العمل ،بدأت اآلثار السامة بالظهور.
ويروي سكان املنطقة أن رائحة الغاز
بــدأت تنتشر فــي املنطقة فــي أوقــات
مختلفة ،مــا أدى ال ــى تــزايــد حــاالت
الـ ــدخـ ــول الـ ــى امل ـس ـت ـش ـف ـيــات .وب ـعــد
اح ـت ـجــاجــات ع ــدي ــدة تــوقــف املـعـمــل،
بحسب رئيس بلدية برعشيت علي
فـ ــرحـ ــات ،م ــؤق ـت ــا ع ـل ــى أن يـسـتــأنــف
العمل من جديد وفــق شــروط بيئية
أفضل.
ّ
م ـص ــدر م ـتــابــع أكـ ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
املعمل «يحمل ترخيص بـنــاء فقط،
ولم يحصل على ترخيص من وزارة
البيئة ،علمًا أنه يحتاج الى موافقة
الـ ــوزارة وادارة املـحـمـيــة» ،الفـتــا الــى
أن ّ املخالفة «مغطاة سياسيًا» .فيما
حذر رئيس بلدية عيترون سليم مراد
مــن أن «األح ـي ــاء السكنية امل ـجــاورة

ل ـب ـلــدتــي ع ـي ـنــاتــا وك ــون ــن تـتـعــرض
مل ـخــاطــر ص ـح ـيــة وب ـي ـئ ـيــة مـخـتـلـفــة،
بسبب دخان املعمل ومحارق مكبات
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـع ـش ــوائ ـي ــة» .ون ـ ّـب ــه الــى
خـطــر الـتـلــوث عـلــى «امل ـيــاه الجوفية

معمل لتدوير
االطارات المستعملة
ّ
يوزع سمومه على
قرى المنطقة

ف ــي ن ـط ــاق مـحـمـيــة الـحـجـيــر وال ـتــي
يستخدمها أبناء املنطقة».
ي ــذك ــر أن أربـ ـع ــة م ـك ـب ــات لـلـنـفــايــات
ت ـنــدلــع حــرائ ـق ـهــا يــوم ـيــا ع ـلــى كتف
م ـح ـم ـيــة وادي ال ـح ـج ـي ــر ،وتـ ـت ــوزع
أضـ ـ ــرارهـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــرى والـ ـبـ ـل ــدات
امل ـ ـجـ ــاورة ،وت ـت ـســرب سـمــومـهــا الــى
املـ ـ ـي ـ ــاه الـ ـج ــوفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أص ـب ـح ــت،
بسبب مخالفات بيئية ،مــورد املياه
الرئيسي آلالف املواطنني ،بعد حفر
العديد من اآلبار ّاالرتوازية في وادي
املحمية ،يتم ضخ مياهها الى القرى
والبلدات املجاورةّ .
وأدت هذه اآلبار،
اضافة الى نحو سبع آبار أخرى تم
حفرها في وادي املحمية ،الى جفاف
نبع الحجير.
مــايــن الـ ـ ــدوالرات ال ـتــي تــم انفاقها
عـ ـل ــى ب ـ ـنـ ــاء ع ـ ـ ــدد م ـ ــن مـ ـع ــام ــل ف ــرز
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وتـخـمـيــر ال ـن ـفــايــات ف ــي بـنــت جبيل
وم ــرج ـع ـي ــون ،ل ــم تـفـلــح ف ــي الـقـضــاء
على مشكلة النفايات ،بعد أن ّ
تحول
عــدد منها مــراكــز لتجميع النفايات
وحرقها بسبب زيادة كلفة التشغيل
وسوء االدارة .وأوضح رئيس اتحاد
ب ـ ـلـ ــديـ ــات جـ ـب ــل عـ ــامـ ــل عـ ـل ــي ال ــزي ــن
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
وافق على بناء معمل كبير ومتطور
ل ـفــرز ن ـفــايــات ب ـل ــدات اتـ ـح ــادي بنت
جـبـيــل وم ــرج ـع ـي ــون« ،ل ـك ــن املـشـكـلــة
ال ـيــوم فــي اخـتـيــار امل ـكــان املـنــاســب».
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى أن املـ ـع ــام ــل ال ـص ـغ ـي ــرة
«أثبتت فشلها ،نظرًا لكلفة تشغيلها
الباهظة ،وبـنــاء معمل كبير يخفف
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة ،ويـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم فــي
االستفادة من كمية النفايات الكبيرة
لتوليد الطاقة».

توضيح من
رئيس المحكمة
الجعفرية

سهرة مع
السالحف البحرية
في صيدا

برعاية بلدية صيدا ،تنظم «جمعية أمواج البيئة» ،مساء اليوم« ،سهرة مع السالحف البحرية» على املسبح الشعبي في املدينة .تهدف السهرة التي تقام بالتعاون
مع «جمعية أصدقاء زيرة صيدا» ونقابة الغواصني املحترفني وهيئات أهلية وكشفية ،إلى التوعية على أهمية السالحف في املنظومة البحرية وضرورة الحفاظ
عليها وعلى نظافة البحر .رئيس «جمعية أصدقاء الزيرة» عضو بلدية صيدا كامل كزبر لفت إلى أن برنامج السهرة يتضمن عرض فيلم عن السالحف
ً
وإعالن رئيس البلدية محمد السعودي نتائج دراسة ملستوى نظافة شواطئ صيدا .علمًا بأن شواطئ املدينة الرملية لم تشهد في العقود األخيرة إقباال من
قبل السالحف البحرية لوضع بيوضها على غرار شواطئ الزهراني وصور جنوبًا ،باستثناء الزيرة( .تصوير علي حشيشو)

ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى م ــا ورد عـلــى
غــاف «األخ ـبــار» أمــس تحت
دوامـ ـ ــة
ع ـ ـنـ ــوان «ن ـ ـسـ ــاء فـ ــي ّ
املحكمة الجعفرية :معلقات
ّ
ال مـ ـط ــلـ ـق ــات» ،ن ـف ــى رئ ـيــس
املحكمة الشرعية في املجلس
اإلس ــام ــي الـشـيـعــي األع ـلــى
ال ـس ـي ــد ع ـل ــي م ـك ــي مـ ــا نـقــل
عنه بــأن «املـحــاكــم الجعفرية
فــي لبنان محاكم ُمحترقة»
وأن «ه ــذه مـحــاكــم ح ـمــراء ال
ينقصها إال البنزين لتحترق
بــالـكــامــل» .وأوض ــح مـكــي أن
«غ ــاي ــة م ــا قـلـنــاه ان الـشـغــور
القضائي وعدم تعيني رئيس
ل ـل ـم ـحــاكــم أدى ال ـ ــى تــأخ ـيــر
األحكام واملعامالت ،وطالبنا
ب ـ ــإع ـ ــادة صـ ـي ــاغ ــة لـ ـق ــان ــون
املحاكم والتعجيل في تعيني
القضاة والرئيس».

ّ
حنفي رئيسًا للجمعية الدولية لعلم االجتماع في غزة «حيث تتحول العظام إلى غبار»
ان ـ ـت ـ ـخـ ــب مـ ـ ـن ـ ــدوب ـ ــو ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
وامل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ال ـب ـح ـث ـي ــة األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ف ـ ــي ع ـلــم
االجـتـمــاع فــي الجامعة األميركية فــي بيروتو
ال ـب ــروف ـس ــور سـ ــاري حـنـفــي رئ ـي ـســا للجمعية
الدولية لعلم االجتماع للسنوات االربع املقبلة.
رئـيــس تحرير املجلة العربية لعلم االجتماع
«اضـ ــافـ ــات» ان ـت ـخــب لـلـمـنـصــب أثـ ـن ــاء ان ـع ـقــاد
املــؤتـمــر الــدولــي للجمعية فــي مــديـنــة تورنتو
الكندية االسبوع املاضي.
تـضـ ّـم الجمعية الــدولـيــة أكـثــر مــن  6700عضو
باحث من انحاء العالم .وقد تنافس حنفي مع
مــع بــاحـثــن بــارزيــن مـثــل مــاركــوس تشولتس
من «املدرسة الجديدة للبحوث االجتماعية في
نـيــويــورك» و سوجاتا باتل مــن جامعة حيدر
اب ــاد فــي ال ـه ـنــد .وق ــد تــم انـتـخــابــه مــن الـجــولــة
األول ــى ،اذ حصل على ثلثي األص ــوات ( 59من

أصل  91مندوبا).
ّ
وح ـن ـفــي ال ـبــاحــث ال ـعــربــي ّ
األول الـ ــذي يـحــتــل
ه ــذا املـنـصــب بـعــدمــا ك ــان ي ـتــواله بــاحـثــون من
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأوروب ـ ـ ــا .وه ــو فلسطيني
األص ـ ـ ـ ــل نـ ـش ـ ـ ــأ ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا وت ـ ــاب ـ ــع دراس ـ ـتـ ــه
فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا .ثـ ــم ع ـم ــل فـ ــي م ـص ــر واألراض ـ ـ ـ ــي
ّ
يستقر في لبنان
الفلسطينية وفرنسا قبل ان
ّ
مـنــذ ع ــام  .2005ورك ــز فــي حملته االنتخابية
على ضرورة ان تكون الجمعية الدولية كونية
ّ
ت ـم ــثــل ب ــاح ـث ــي ال ـش ـم ــال والـ ـجـ ـن ــوب ع ـل ــى ح ـ ّـد
ســواء ،مع رفضه للطرح االختزالي ملفكري ما
بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة الــذيــن ركـ ــزوا عـلــى هيمنة
الـشـمــال عـلــى الـجـنــوب مـتـنــاســن ان مــا يعيق
انتاج املعرفة هو االستبداد املحلي الذي يطرد
الـبــاحــث مــن مــؤسـ ّـســات الـبـحــث أو يـضـعــه في
غياهب السجون أو يمارس القمع على انتاجه.

ف ــي  30آذار املـ ــاضـ ــي ،ان ـط ـل ـقــت ت ـظ ــاه ــرات
«مسيرة الـعــودة» فــي قـطــاع غــزة املحاصر،
ّ
مستمرة حتى اليوم ،رغم استخدام
وال تزال
ّ
جيش االحـتــال االســرائـيـلــي الـقــوة املفرطة
لـقـمــع املـتـظــاهــريــن ،مــا َّأدى إل ــى اسـتـشـهــاد
أكثر من 100متظاهر وإصابة اآلالف حتى
اآلن.
من بني هؤالء ،استقبلت العيادات الخمس
ال ـت ــاب ـع ــة مل ـن ـظ ـمــة «أط ـ ـبـ ــاء ب ــا ح ـ ــدود» فــي
ً
القطاع عــددًا هائال من املصابني ،وشهدت
ّ
تحول العظم فيها ،حرفيًا ،إلى
على حاالت
ٍ ّ
غبار .ورغــم أن العمليات الجراحية تحقق
ّ ّ
استقرارًا لبعض املصابني ،إل أن معظمهم
ـرات
ف ــي حــاجــة إل ــى عـمـلـيــات إضــاف ـيــة وف ـت ـ ٍ
طويلة من إعادة التأهيل.
ت ـحــت ع ـن ــوان «ح ـي ــث ت ـت ـح ـ ّـول ال ـع ـظ ــام إلــى

غـ ـب ــار» ،ت ـع ـقــد امل ـن ـظ ـمــة ح ـل ـقــة ن ـق ــاش حــول
الــوضـًـع اإلنـســانــي والـطـبــي فــي قـطــاع غــزة،
إضافة إلــى مشاهدات من املـيــدان .وتتخلل
الحلقة مداخالت لرئيس قسم األبحاث في
مــؤسـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية الــدكـتــور
م ــاه ــر ش ــري ــف ،املـ ــديـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ملـكـتــب
أطباء بال حدود اإلقليمي في لبنان جيهان
بسيسو ،ورئيس قسم الجراحة التجميلية
وال ـتــرم ـي ـم ـيــة ف ــي امل ــرك ــز ال ـط ـبــي لـلـجــامـعــة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت الــدك ـتــور غـســان أبــو
ستة.
* اإلثـنــن  30تـمــوز ال ـجــاري ،مــن  7وحـتــى 8:30
ـاء ،فــي دار النمر ّ
مـسـ ً
للفن والـثـقــافــة ،كليمنصو،
الحمرا ،بيروت.

