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افتراضي

أخبار
◄ «العلوم  »2تنطلق في عمشيت

نجوم تدوم ...رغم انطفائها
رنا حايك

(أريس ــ كوبا)

بيني وبينك

لكل فضاؤه...
ك �ل �م��ا ض � ��اق ال� ��واق� ��ع ات� �س ��ع الفضاء
االف �ت ��راض ��ي .ل �ل �ص��رخ��ات السياسية
املكبوتة ،للقيود االجتماعية املكبلة،
لحاالت الوحدة وعدم التحقق ،لتأمني
م� �س ��رح ن �ل �ب��س ون �خ �ل��ع ف �ي��ه أدوارًا،
لتحقيق شبكة أمان نلهث فيها وراء
وج��ود أي «آخ ��ر» يدفئنا م��ن غير أن
يقتحمنا.
ت�ل�خ��ص ش��اش��ة ال�ك��وم�ب�ي��وت��ر صورة
ال�ع��ال��م ال�ح��دي��ث :حميمية ال تخدش
ال �ف��ردي��ة ،م�س��اح��ة ل�ل�ق�ل��ة ال�ب��اق�ي��ة من
ش�ب��اب ال ت ��زال ه�م��وم ال�ح�ي��اة العامة
ت �ن �ب��ض ف ��ي ع ��روق �ه ��م ،وض ��اق ��ت بها
ذرع � � ��ًا ش � � � ��وارع أن �ظ �م �ت �ه��م املعتمة،
ب �ي �ن �م��ا ي �ق �ت �ح��م امل �س ��اح ��ة ذات � �ه ��ا من
وق ��ت آلخ ��ر «دخ �ل��اء م �ت �ث��اق �ف��ون» ،أو
آخرون حريصون على توسيع دائرة
عالقاتهم ال�ع��ام��ة وت�س��وي��ق صورهم
وتعميمها ،وإشراك العالم بأسره في
نقالتهم النفسية وأحاسيسهم اآلنية،
وكأنهم نجوم هوليوديون يتعطش
�اره ��م .ه � �ك ��ذا ،حل
ج �م �ه��وره��م ألخ � �ب � ّ
االنفتاح محل التحفظ ،واستبيحت
ال �خ �ص��وص �ي��ات ...ط��وع��ًا .أيستغرب
ذل��ك ف��ي ظ��ل ازده ��ار تلفزيون الواقع
وص�ح��ف وم�ج�لات النميمة املريضة
بالتلصص وبنشر الفضائح؟
ه�ن��اك أي�ض��ًا ال�ف�ئ��ة ال�ت��ي رف�ع��ت العلم
األبيض .استقالت من الحياة العامة
وأدم� �ن ��ت ع �ل��ى ع��ال��م اف �ت ّ��راض��ي أكثر
أم ��ان ��ًا .ل �ك��ل ه � ��ؤالء ،ي �ش��ك��ل اإلنترنت
م�ت�ن�ف�س��ًا .إال أن ف�ئ��ة ص�غ�ي��رة ال تزال
ب �م �ن��أى ع��ن ال ��وب ��اء .ت�ع�ي��ش حياتها
شاشة
في الواقع بدل أن تكتبها على ّ
تضيئها إلكترونات متناحرة ،تفضل
ال �ن �ظ��ر ف��ي ع�ي�ن م �ح��اوره��ا ،وخوض
عالقات حقيقية ّ
تعمدها االنفعاالت.
لهؤالء أيضًا فضاؤهم ،على ناصية
ّ
منسية
ش ��ارع م�ظ�ل��م ،أو ع�ل��ى ق �ه��وة
على الرصيف ،أمام كوب من الشاي.
رنا...

ك� � ��ان «غ� � �ي� � �ف � ��ارا» امل � �ق� ��دس� ��ي ساخرًا
بامتياز ،وكان مثقفًا بامتياز .كتاباته
جميلة ومداخالته مفيدة ،يجتهد في
نبش أغ��ان عمرها من عمر انتفاضة
ال �ح �ج��ارة .أص�ب��ح ن�ج��م م�ن�ت��دى مدن
ّ
يتعرف ،عبر اإلنترنت أيضًا،
قبل أن
إلى ِّ
مدونة فلسطينية من عرب الـ.48
ال �ت �ق �ي��ا ف ��ي ال � �ق ��دس ،ع �ق ��دا قرانهما
وعاشا في حيفا .تابع أفراد املنتدى
جميع مراحل ال��زواج .لكن غيفارا لم
ي�ع��د ي�ظ�ه��ر ف��ي ال �ح �ي��اة االفتراضية
بعدما ازدادت مسؤولياته في الحياة
الواقعية .قد ينسحب غيره من نجوم
امل�ن�ت��دي��ات ب�ع��د ف�ت��رة ألس �ب��اب أدبية
أي�ض��ًا ال عمالنية وواق�ع�ي��ة فحسب،
ح�ين ي�ب��دأون التحقق وي�ب��دأ نجمهم
ب ��ال� �س� �ط ��وع ف � ��ي ال� �ص� �ح ��ف املحلية
وال ��وس ��ط ال �ث �ق��اف��ي .ب�ع�ض�ه��م أيضًا
ّ
الخير
ي�ن�س�ح��ب ح�ي�ن ي�ن�ط�ف��ئ .ع �م��ر
أح��ده��م .ف�ق��د س�ج�ل��ت آخ ��ر مداخالت
العضو املحبوب رغ��م سالطة لسانه
وتهكمه الذكي ،ذلك الـ«سوري يختار
علم فلسطني» ،كما كان ّ
يسمي نفسه،
خالل العدوان على غزة العام املاضي.
ب �ع��ده��ا ،ان �ط �ف��أ ال �ن �ج��م ،س �ك��ت قلبه،

وبقيت مداخالته كلها محفوظة على
منتدى مدن الذي يفتقده اليوم.
ل� �ي ��س امل � �ش� ��ارك� ��ون ف �ح �س��ب ه� ��م من
«ي� �ن� �ج� �م ��ون» وي ��أف � �ل ��ون ب �ع ��د فترة،
فأشكال امل�ش��ارك��ة االفتراضية تحيا
وت�ن�ط�ف��ئ ك��ال�ن�ج��م أي �ض ��ًا .ف ��ي البدء
كانت املنتديات .تلك املساحة الحرة
التي مثلت متنفسًا طليعيًا للشباب
العربي في أواخ��ر تسعينيات القرن
امل �ن �ص��رم .ف�ي�ه��ا ،ي�ك�ت�ب��ون م��ا تمتنع
أي مطبوعة عن نشره ،وفيها تسقط
املحرمات .لكن ليس تمامًا .فالحرية
ّ
ال �ت��ي ت��ؤم�ن�ه��ا ت�ل��ك امل �س��اح��ة يحدها
إش ��راف إدارة امل��واق��ع .ه �ك��ذا ،ل��م تعد
تلك املساحة تكفي املشاركني ،فكانت

من المنتدى إلى
المدونة انتقلت
ّ
الشعلة إلى فايسبوك

ّ
املدونات :مساحات شخصية يتحكم
ص��اح�ب�ه��ا ب�م�ض�م��ون�ه��ا .م��ن املنتدى
إلى املدونة ،انتقلت الشعلة أخيرًا إلى
فايسبوك ،ذاك املوقع الذي جمع املجد
م��ن أط��راف��ه ،إذ ق��دم ل�ل�م�ش��ارك جميع
االم �ت �ي��ازات ال�ت��ي ق��دم�ه��ا أس�لاف��ه من
املواقع ،باإلضافة إلى أخرى جديدة.
ولم يكتف فايسبوك بأن احتل مركز
ال�ن�ج��وم�ي��ة ب�ي�ن األش� �ك ��ال التفاعلية
االف �ت��راض �ي��ة األخ � ��رى ،ب��ل إن ��ه أيضًا
ّ
حور مفهوم النجومية في مساحته:
ف�ه�ن��ا ل��م ي�ع��د امل �ش��ارك��ون ن�ج��وم��ًا بل
أص� �ب� �ح ��ت امل � �ج � �م� ��وع� ��ات ،هوياتها
وعناوينها ،هي النجوم.
رغ��م ذل��ك ،ال ي��زال للمنتديات أهلها،
ف � ��ي ح � � � ��االت م� � �ت� � �ع � ��ددة :املنتديات
امل �ت �خ �ص �ص��ة ،ال �ع �ل �م �ي��ة والثقافية
وال ��دي� �ن� �ي ��ة ،وت� �ل ��ك ال �س �ي��اس �ي��ة التي
ي�ن�ت�س��ب إل �ي �ه��ا خ �ص��وص��ًا مواطنو
األن � �ظ � �م ��ة ال� �ق� �م� �ع� �ي ��ة ،ف �ف �ي �م��ا ّ
يعمم
ف��اي�س�ب��وك ب�ي��ان��ات امل �ش��ارك ،تحافظ
ه � ��ذه امل �ن �ت ��دي ��ات ع �ل��ى س ��ري ��ة هوية
املشتركني ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن�ه��ا تبث
من بلدان بعيدة أوروبية أو أميركية.
في املحصلة ،يظل العالم االفتراضي
ح �ض �ن��ًا أوس � � ��ع م� ��ن أوط� � � ��ان تضيق
بأصوات شبابها.

باشرت كلية العلوم ـ ـ ـ الفرع الثاني في
الجامعة اللبنانية ،أم��س ،التدريس في
شعبة عمشيت في كل االختصاصات
حضور
الفرنسية للسنة األولى ،وكان
ً
الطالب واملسجلني في الشعبة كامال.
كذلك بدأت الدروس في الثامنة صباحًا
وفق البرنامج املقرر بإشراف املسؤول
ع����ن ال���ش���ع���ب���ة ،وح����ض����ور م���دي���ر كلية
العلوم ـ ـ ـ الفرع الثاني ،جورج الرحباني،
الذي اطلع على أوضاع الشعبة لضمان
انطالقة مريحة للطالب على املستوى
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ت��م��ك��ن��ه��م م����ن استكمال
ُ
ال��ف��ص��ل ،ع��ل��ى أن ت��ج��رى االمتحانات
الفصلية ف��ي ال��ف��ن��ار .وأش���ار الدكتور
رحباني خالل جولته التفقدية إلى أن
ُ َّ
سي َدشن رسميًا خ�لال كانون
املبنى
الثاني الحالي ،وأوض���ح «أن ه��ذا املقر
ُج ِّهز بالكامل ،إال أن الغرف املتوافرة
صغيرة».

◄ نائب حاكم مصرف لبنان
في «اللويزة»

ال��ت��ق��ى ال��ن��ائ��ب األول ل��ح��اك��م مصرف
ل���ب���ن���ان ،ال���دك���ت���ور رائ������د ش�����رف الدين
(ال���ص���ورة) ط�لاب كلية إدارة األعمال
والعلوم االقتصادية والـ Accounting
 Clubف����ي ج���ام���ع���ة س���ي���دة اللويزة،
بحضور الدكتور إيلي يشوعي عميد

داني موسى :خبرة  20سنة «ضوئية»
بعيدًا عن املنتديات
السياسيةّ ،ثمة ّ
شبان
تستهويهم املنتديات
الترفيهية .داني
موسى ّأسس أحد هذه
املنتديات ،وأصبح
ّ
متخصصًا من دون شهادة
جامعية
محمد محسن
ال م�ب��ال�غ��ة ف��ي ت�ش�ب�ي��ه دان ��ي موسى
باملقامر الذكي ،فهو ال يدخل التحدي
إال ف��ي م�ش��اري��ع م�ض�م��ون��ة النتائج.
ت �س �ت �غ��رب ح�ي�ن ت� �ع ��رف أن مؤسس
منتدى « »Vcoderzالشهير ،كان له من
العمر  15عامًا حني فرض على فضاء
ً
ال�ش�ب�ك��ة ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة م �ن �ت��دى بهذا
التأثير .ففي عام  ً 2005وبينما كانت
ألعاب الفيديو منتشرة بني األطفال،
ك � ��ان دان � � ��ي ي� �ق ��ول ل �ن �ف �س��ه «اللعبة

ج �م �ي �ل��ة ،ول� �ك ��ن ك �ي��ف ت �ع �م��ل ووفقًا
ألي نظام؟» .أسئلة ،بات ابن األعوام
ال��واح��د والعشرين باكرًا مرجعًا في
ت��أم�ين إج��اب��ات �ه��ا ،وإج ��اب ��ات أسئلة
كثيرة غيرها ترتبط بعمله مشرفًا
ع �ل��ى خ ��دم ��ات امل ��واق ��ع االفتراضية
ومهندس منتديات إلكترونية.
هكذا ،ومنذ ستة أع��وام ،ب��دأت رحلة
املنتديات .من دون
دان� ّ�ي موسى مع
ّ
معلمّ ،
مشقة البحث ّ
عما
تكبد دان��ي
يصقل هوايته .هواية ،لم يكن في بال
ال�ش��اب أن�ه��ا ستتحول بعد سنوات
قليلة إلى عمل مربح .كانت صفحات
اإلنترنت دليله الوحيد إلى املعرفة.
فمن خاللها ،ت�ش� ّ�رب علوم البرمجة
وأطلق
وهندسة املواقع اإللكترونية،
ً
منتدى « »Vcoderzليكون «مساحة
ً
شاملة ملختلف املواضيع التي تهم
الشباب» .بمساعدة بعض األصدقاء،
ب��دأ رم��ز امل��وق��ع ينتشر ع�ب��ر رسائل
ّ
توصل إلى احتالل
إلكترونية ،حتى
املرتبة الرقم  12بني املواقع اللبنانية
على اإلنترنت عام .2006
ّ
ال�لاف��ت ف��ي ت�ج��رب��ة دان ��ي أن ��ه تخلى
ع��ن دراس �ت��ه الجامعية منذ فصلها

تحولت هواية املغامر إلى عمل رابح (هيثم املوسوي)

األول ،ف �ه��و ،ك�م��ا ي �ق��ول ،ل��م يستطع
ت �ح� ّ�م��ل ن �م��ط ال �ت �ل �ق�ين ف ��ي الجامعة
«ال �ت �ط �ب �ي ��ق أف � �ض� ��ل ب� �ك� �ث� �ي ��ر» .قرار
م �س �ت �غ��رب ي� �ب � ّ�رره ب��رف��ض االعتماد
على م�ص��در معلومات واح ��د ،وبأن
«ما آخذه في الجامعة أستطيع نيل
أضعافه أمام شاشة اإلنترنت» .تاليًا،
يستلزم عمل ًداني وطموحه العلمي
م �ك��وث��ًا ط��وي�ل�ا أم� ��ام ال �ح��اس��وب18 .
ّ
س��اع��ة ح��دًا أق�ص��ى ،ه��ي وج�ب��ة داني
ال �ي��وم �ي��ة م ��ن ال �ع �م��ل ع �ل��ى حاسوبه
ذي ال�ش��اش��ات ال �ث�لاث .زمن
ال�خ��اص ّ
يتوزع على أعماله املتكاثرة.
طويل
ً
فهو إض��اف��ة إل��ى منتداه األول ،الذي
يخصص  %85من مضمونه للترفيه
والتسلية ،ي��دي��ر تقنيًا ث�لاث��ة مواقع
من بينها موقع «النشرة» اإلخباري،
األول لبنانيًا بحسب اإلحصاءات.
داني مرتاح ملدخوله املادي ،من دون
أن يفصح ع��ن حجمه .ك��ذل��ك يريحه
ج��و م�ن��زل��ه ف��ي منطقة دي��ك املحدي،
فالعمل ّ
الجبار الذي يقوم به ،ينطلق
من غرفة مرتفعة مشرفة على جونية
وحريصا وجزء من بكفيا ،ما يؤمن
ل� ��ه ال � �ه � ��دوء ال� �ل� ��ازم إلت � �م� ��ام العمل.
بديهيًا ،ال بد من أن تسأل دان��ي عن
حياته االجتماعية :هل سرقها العمل
االفتراضي منك؟ يجيب بثقة :ليس
ك��ذل��ك ع �ل��ى اإلط �ل ��اق .ي ��رى حبيبته
خ�م��س س��اع��ات ي��وم�ي��ًا «أك� ��ون أعمل
خالل بعضها» ،ويرتاح لوضعه في
العائلة ،ولعالقاتها مع أفرادها ّ ،أما
األصدقاء ،فـ«أراهم بوتيرة متقطعة
ودورية» .في جعبة داني حديث كثير
ع��ن طموحه «أري ��د إدارة م��واق��ع ذات
أب�ع��اد عاملية ف��ي املستقبل القريب».
وحتى ذلك الحني ،يبدو داني مرتاحًا
ل�ب�ص�م�ت��ه ف��ي امل��واق��ع ال �ت��ي يديرها،
وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي ال � � � � � � � � �ـ« »Vcodersإذ
«ص �ح �ي��ح أن �ن��ي م��ن ّ
أس� ��س املنتدى،
ّ
ل �ك��ن��ه أص �ب��ح ق��وي��ًا اآلن ويستطيع
كأب
إك� �م ��ال ط��ري �ق��ه ب ��دون ��ي» ي �ق��ول ٍ
يبدي فرحته بطفل كبر أمام عينيه.

ال��ك��ل��ي��ة ،ال����ذي دع���ا إل���ى «إع������ادة النظر
ف��ي ال��س��ي��اس��ة ال��ن��ق��دي��ة ال��ت��ي تنتهجها
ال���ح���ك���وم���ات امل��ت��ع��اق��ب��ة ب���وق���ف الهدر،
إذ ال يجوز أن يستمر التضخم كما
هو حاليًا» .وتناول شرف الدين ثالثة
محاور في محاضرته ،أولها املحافظة
على س�لام��ة النقد اللبناني ،وثانيها
يتعلق باملحافظة على سالمة أوضاع
النظام املصرفي .أما األخير ،فركز على
تشجيع التسليف بالليرة اللبنانية.

◄ جودة التعليم العالي
في «الروح القدس»

ن����ظ����م����ت ك����ل����ي����ة ال�����ع�����ل�����وم والهندسة
املعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ ـ ـ
الكسليك محاضرة بعنوان« :ضمان
ال���ج���ودة ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي» ،ألقاها
امل��دي��ر ال��ع��ام ل����وزارة ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
ال���ع���ال���ي ال���دك���ت���ور أح���م���د ال���ج���م���ال ،في
حضور النائب العام للرهبانية اللبنانية
املارونية األب كرم رزق ،رئيس الجامعة
األب هادي محفوظ ،إضافة إلى حشد
من املسؤولني التربويني وممثلني عن
مختلف ال��ج��ام��ع��ات وع���م ّ���داء الكليات
واألس�����ات�����ذة وال����ط��ل�اب .وذك������ر رئيس
الجامعة األب هادي محفوظ بتوجيهات
رابطة الجامعات األوروبية «التي ّ
تنص
بكل وضوح على أن ضمان الجودة هو
قبل كل شيء مسؤولية كل مؤسسة
تعليم ع����ال» .ب����دوره ،ح��اض��ر الجمال
عن التغيرات التي ّ
سببتها العوملة على
صعيد االقتصاد العاملي ،الفتًا إلى أنه
«م��ن هنا أصبح توفير حقول معرفة
جديدة هدفًا رئيسيًا ،وب��رزت بالتالي
أه��م��ي��ة م��ؤس��س��ات التعليم ال��ع��ال��ي في
كونها عامل تطور أساسيًا».

