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تقرير

«اللبنانية» والطالب اللبنانيون في سوريا :االمتحان الصعب
العالي السورية امتحانات
مرة ثالثة ،تؤجل وزارة التعليم ّ
طالب الجامعات في دمشق .قرار حل حلول الصاعقة بني
الطالب اللبنانيني املعلقة سنواتهم في سوريا ،وجعل البدائل
هي األساس ،ومنها اللجوء إلى الجامعة اللبنانية نهائيًا.
لكن ،حتى هذا الحل دونه عقبات

طالب طالب الجامعات السورية بمتابعة دراستهم في «اللبنانية» (أرشيف ــ مروان طحطح)

راجانا حمية
كان من املفترض أن يكون املوعد نهائيًا.
ّ
هكذا ،ظن الطالب اللبنانيون الهاربون
من سنواتهم الجامعية في سوريا .لكن،
ح�ص��ل م��ا ل��م ي�ك��ن ف��ي ال �ح �س �ب��ان ،ف��أول
م��ن أم��س ،أعلنت وزارة التعليم العالي
ً
السورية تأجيال رابعًا المتحانات طالب
ّ
الجامعات ه�ن��اك ال�ت��ي ك��ان��ت م�ق��ررة في
ج��ام �ع��ة دم �ش��ق ب �ع��د غ� � ٍ�د األح � ��د «ح�ت��ى
إشعار آخر».
ٍ
وق ��ع ال �خ �ب��ر ال�ص�غ�ي��ر ك��ال �ص��اع �ق��ة على
ال � �ط�ل��اب .ب �ع �ض �ه��م ف �ق ��د األم� � ��ل ن �ه��ائ �ي��ًا
ب��ال�ع��ودة إل��ى الجامعة األم ف��ي س��وري��ا،
وبعضهم اآلخر ينتظر نهاية «اإلشعار
اآلخ� � ��ر» ،وت �ح��دي��د م��وع��د ل�لام�ت�ح��ان��ات
املؤجلة للمرة الثالثة على التوالي .لكن،
ف��ي كلتا الحالتني ،ثمة م��ا ه��و مشترك،
وه ��و ال�ب�ح��ث ع��ن ب��دي��ل ،إم ��ا «ي��ؤوي�ه��م»
ن�ه��ائ�ي��ًا إل��ى ل�ب�ن��ان ،وإم ��ا م��ؤق��ت يسمح
ل�ه��م ب��اس�ت�ك�م��ال م��ا ب�ق��ي م��ن ام�ت�ح��ان��ات
ال �س �ن��وات ال�ج��ام�ع�ي��ة ال �ت��ي يتابعونها،
ب��ال�ت��واف��ق م��ا ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،ف��ي ان�ت�ظ��ار
العودة.
وف � ��ي م� ��ا ي� �خ � ّ�ص ال ��راغ� �ب�ي�ن ف� ��ي ت �ق��دي��م
امتحاناتهم ف��ي س��وري��ا ،وه��م كثر ،فقد
ع� ّ�ول��وا ع�ل��ى «م �س��اع��دة» وزارة التربية
والتعليم العالي لهم «الطلب من الدولة
السورية تمكيننا من تقديم امتحانات
الدورة التكميلية عبر السفارة السورية
ف��ي ل�ب�ن��ان ،إض��اف��ة إل��ى إج ��راء االمتحان
ال��وط �ن��ي ل �ط�ل�اب ال �ط��ب ال �ب �ش��ري ال��ذي��ن
أتموا السنة السادسة حتى يتخرجوا».
هذا إن لم تخرج األمور عن السيطرة في
سوريا «ليصبح لبنان عندها هو الحل
النهائي».
وح ��ول ه ��ذا األم� ��ر ،ل��م ت�ج��د ال � ��وزارة وال
ً
ح �ت��ى ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س �ب �ي�لا .ف��إن

كان ممكنًا إجراء االمتحانات في لبنان،
ف� ��إن «م� ��ا ل �ي��س م�م�ك�ن��ًا ه ��و ت �ق��ري��ر ه��ذه
االم�ت�ح��ان��ات؛ ألن ه��ذا ال �ق��رار ي�ع��ود إل��ى
الجامعات التي ينتمي إليها الطالب»،
ي �ق��ول ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال �ط��ب ف ��ي ال�ج��ام�ع��ة
اللبنانية ال��دك �ت��ور ب�ي��ار ي ��ارد .ك��ذل��ك ال
ط��اق��ة ل � �ل ��وزارة ع �ل��ى «ف � ��رض» أي ق ��رار،
ب��ان �ت �ظ��ار ال �ت �ق��ري��ر ال � ��ذي س �ي �ص��در ع��ن
الجامعة اللبنانية.
أما في ما يتعلق بالطالب «الطامحني»
إل � ��ى ال� �ب� �ق ��اء ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ف� �ق ��د ط��ال �ب��وا
ال��وزارة ،ومن ورائها الجامعة اللبنانية
ب�ـ«ت�م�ك�ي�ن�ن��ا م ��ن م�ت��اب�ع��ة دراس �ت �ن��ا في

تنتظر الوزارة تقرير
الجامعة اللبنانية
التخاذ القرار

ّ
اللبنانية ،كل منا في السنة التي وصل
إليها في الجامعات السورية» .وفي هذا
اإلط ��ار ،عقد رئ�ي��س الجامعة اللبنانية
الدكتور ع��دن��ان السيد حسني اجتماعًا
ق�ب��ل ي��وم�ين ،دع ��ي إل �ي��ه ع �م��داء الكليات
ومديرو الفروع التي تضم اختصاصات
يدرسها غالبية ال�ط�لاب اللبنانيني في
سوريا .وخالل االجتماع ،توافق الجميع
ع�ل��ى م �س��اع��دة ال �ط�ل�اب ،ل�ك��ن م��ع ال �ت��زام
األط ��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة وإم �ك��ان��ات الجامعات

االستيعابية وقدراتها.
ُ
وف � � ��ي ه � � ��ذا اإلط � � � � ��ار ،ط� � � ��رح رأي ي �ق��ول
ب��إص��دار ق��ان��ون ي �س��ري مل ��رة واح� ��دة في
«اللبنانية» الستيعاب ه��ؤالء ال�ط�لاب.
غ �ي��ر أن ه � ��ذا ال � �ط� ��رح ل� ��م ي �ح �ص��ل ع�ل��ى
الكثير من األصوات املؤيدة ،وخصوصًا
م ��ن ع� �م ��داء ال �ك �ل �ي��ات ال �ت��ي ت �ل �ت��زم ق ��درة
استيعابية م �ح��ددة ،وم�ن�ه��ا كليتا طب
ً
األس �ن ��ان وال �ط ��ب .ف�ف��ي ال �ط��ب م �ث�ل�ا ،كل
ش��يء تحكمه امل��راس�ي��م ،ومنها املرسوم
رق� ��م  1118ال � ��ذي ي �ف��رض ع �ل��ى ال �ط�لاب
ال�خ�ض��وع مل �ب��اراة خ��اص��ة ،وي�ف�ت��رض أن
يحصل الطالب على عالمة « 12على 20
وما فوق» .وحتى هذه العالمة ال ّ
تحدد
القبول ،فبالنسبة إلى الطالب من خارج
اللبنانية «ال يحق ل��ي أن آخ��ذ منهم إال
 %10م��ن م�ج�م��ل ال �ط�ل�اب ف��ي ك��ل س�ن��ة،
وهي السنوات الثانية والثالثة والرابعة
ف�ق��ط» ،ي�ق��ول العميد ي ��ارد .م��ا ف��وق تلك
ال� �س� �ن ��وات «م �س �ت �ح �ي��ل» .وال� �س� �ب ��ب؟ «ال
إمكانات للجامعة لتوزيع هذا العدد من
الطالب على املستشفيات» .ولهذا ،طلب
ال �ع �م��داء «م�ع�ل��وم��ات مفصلة ع��ن وض��ع
الطالب واالختصاصات والسنوات التي
ي ��درس ��ون ف�ي�ه��ا واألع � � ��داد ،ح�ت��ى ن�ع��رف
ك�ي��ف يمكننا م�س��اع��دت�ه��م ،وق ��د ن�ج��ري
ات�ص��االت م��ع الجامعات الخاصة لنرى
إن كانت قادرة هي أيضًا على املساعدة».
ه��ذه ال�ن�ق�ط��ة األخ �ي��رة ك��ان��ت أي �ض��ًا أح��د
مطالب الطالب لجهة «مساعدتنا على
االن � �ت � �س ��اب إل � ��ى ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال �خ��اص��ة
بعد إعطائنا تسهيالت م��ادي��ة تمكننا
م��ن املتابعة أو إرس ��ال قسم م��ن الطلبة
إل� ��ى ال� � ��دول ال �ت ��ي ي��رت �ب��ط م �ع �ه��ا ل�ب�ن��ان
ب �م �ع��اه��دات ث �ق��اف �ي��ة وت��رب��وي��ة وت��وف�ي��ر
م �س �ت �ش �ف �ي��ات ل �ل�أط � �ب ��اء ال � ��ذي � ��ن أن� �ه ��وا
سنواتهم الست في الجامعات السورية
إلكمال ّ
تدرجهم حسب األصول».

تقرير

فقراء طرابلس يعتصمون أمام بيت الزكاة
يحكى الكثير عن الفقر
املنتشر في لبنان ،حتى أن
عددًا من املناطق باتت
توصف بالفقيرة ،تلك التي
تعيش فيها العائالت
«املستورة» .على الرغم من
ذلك ،لم يسبق أن اعتصم
فقراء للمطالبة باملساعدة،
كما حصل أول من أمس أمام
بيت الزكاة في طرابلس.
شكاوى املواطنني صادمة،
والحلول متواضعة
عبد الكافي الصمد
«ك ��م س��اع��ة ن �ص��وم ف��ي ال� �ي ��وم؟» .ت�ص��رخ
ام��رأة ف��ي وج��ه ُم ّ
حدثها ال��ذي يرتبك وال
ّ
يجيب ،فتبادر هي إلى الرد عليه« :نحن
ن� �ص ��وم  17س ��اع ��ة .ه ��ل ت �ع �ل��م أن ه �ن��اك
ص��ائ �م�ين ي �ف �ط��رون ع �ل��ى ب �ي��ض م�س�ل��وق
وص�ح��ن ل�ب�ن!» .ل��م ت�ك��ن ه��ذه امل ��رأة س��وى
واح� � � ��دة م� ��ن م �ج �م��وع��ة ن� �س ��اء وع �ج��ائ��ز
وم �ع��اق�ين اع�ت�ص�م��وا أول م��ن أم ��س أم��ام
«ب �ي��ت ال��زك��اة وال �خ �ي��رات» ف��ي ط��راب�ل��س،
اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى ع ��دم ت �ق��دي��م امل �س��ؤول�ين
في «البيت» معونات ُوع��دوا بتلقيها ،أو
ّ
أخرى كانت تقدم إليهم وتقلصت .تتابع
تلك امل��رأة كالمها وهي تشير إلى املبنى
الذي تقع فيه مكاتب بيت الزكاة ،فتقول:
«عليهم أن يدخلوا إلى البيوت ويعرفوا
أس��راره��ا .أن��ا رأي��ت بنفسي عائلة م��ن 4

أفراد لم يكن يوجد على طاولة إفطارهم
ق � �ب ��ل أذان امل� � �غ � ��رب س � � ��وى  4ب �ي �ض��ات
م�س�ل��وق�ي��ة ،وص �ح��ن ل�ب�ن وإب ��ري ��ق م� ��اء!».
ت�ن��دف��ع ام� ��رأة أخ ��رى ل�ل�ق��ول إن �ه��ا أف�ط��رت
م��ع أوالده ��ا أم��س على اللبنة وال��زي�ت��ون
وال�ب�ن��دورة .ال تكاد تنهي كالمها ،حتى
ت�س��ارع أخ��رى إل��ى ع��رض حالها ،فتؤكد
أن �ه��ا ل��م ت�ف�ط��ر م��ع ع��ائ�ل�ت�ه��ا امل �ك��ون��ة من
ثمانية أفراد ،منذ أول أيام شهر رمضان،
«إال على املجدرة والفتوش!».
على الرغم من أن هذا الواقع الذي تحكي
عنه النسوة يبدو متوقعًا ملن يعرف أحوال
فقراء طرابلس ،إال أنه يفاجئ من يسمعه،
إذ ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ف�ق��ر وال� َ�ع� َ�وز اللذين
تعيشهما فئة كبيرة م��ن أب�ن��اء عاصمة
ال�ش�م��ال ،وت�ح��دي�دًا أح�ي��اؤه��ا الفقيرة ،لم
يسبق أن تظاهر فيها مواطنون يشكون
ت� ّ
�ردي وضعهم املعيشي إل��ى ه��ذا ال�ح� ّ�د،
خ �ص��وص��ًا أن امل��دي �ن��ة م �ش �ه��ورة ب��أن�ه��ا
ف ��ي ش �ه��ر رم� �ض ��ان ت �ش �ه��د أوس � ��ع حملة
املساعدات والحصص الغذائية
لتوزيع
ُ
على ال�ع��ائ�لات امل�ح�ت��اج��ة .أول م��ن أم��س،
كسر االعتصام ال��ذي نفذ أم��ام مقر بيت
الزكاة هذه الصورة املعروفة عن املدينة
في شهر الصوم االعتصام ،حيث ّ
تجمع
ّ
ع �ش��رات ال�ن�س��اء وك �ب��ار ال �س��ن وامل�ع��وق�ين
ع ��دا ب�ع��ض ال ��رج ��ال ،وم�ع�ظ�م�ه��م أت ��ى من
مناطق املنكوبني ووادي النحلة ومخيم
البداوي وجواره ،عند الضاحية الشمالية
لطرابلس .رئ�ي��س ال��راب�ط��ة اللبنانية في
مخيم البداوي ،بالل الدهن ،وهي جمعية
ت�ع�ن��ى ب�م��واط�ن�ين ل�ب�ن��ان�ي�ين مقيمني في
مخيم البداوي ،أوضح «هناك حقوق لنا
ع�ن��د ب�ي��ت ال��زك��اة ن��ري��د ال�ح�ص��ول عليها
وتلبية مطالبنا» .ولفت إل��ى أن الرابطة
ّ
«قدمت ملفًا للمسؤولني عن بيت الزكاة
م��ن أج��ل مساعدة ه��ؤالء ال�ف�ق��راء ،لكن لم

يستجيبوا لنا» .متسائال« :يقولون لنا
إن��ه ال إمكانية لديهم ملساعدتنا ،لكننا
ن� ��راه� ��م ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ي� �س ��اع ��دون آخ��ري��ن
ن �ح��ن أول� ��ى م�ن�ه��م ب��امل �س��اع��دة؟» .وف�ي�م��ا
أوض��ح م�س��ؤول جبهة ال�ع�م��ل اإلس�لام��ي
ـ مجلس القيادة سيف ال��دي��ن الحسامي
أن��ه م��وج��ود ف��ي االع�ت�ص��ام «تضامنًا مع
امل�ح�ت�ج�ين ف��ي م�ط��ال�ب�ه��م» ،أش ��ار رئ�ي��س
ج �م �ع �ي��ة ال �س �ع��د وال� �ه� �ن ��اء ال �ش �ي��خ ول �ي��د
ال �ن �م��ل إل ��ى أن «م �س��اع��دات ك �ث �ي��رة ت��أت��ي
ل �ب �ي��ت ال ��زك ��اة م ��ن دول ال �خ �ل �ي��ج ،ل �ك��ن ال
ن��رى منها شيئًا ،وق��د راج�ع�ن��ا ع��ددا من
املسؤولني فيه لكن األوض��اع بقيت على
ّ
املحتجون الذين قطعوا الطريق
حالها».
الرئيسي أمام بيت الزكاة وعرقلوا حركة
ال �س �ي��ر ن �ح��و ن �ص��ف س ��اع ��ة ،اع �ت �ص �م��وا
الحقًا عند مدخل املقر الرئيسي ،وأك��دوا

بيت الزكاة:
ال نستطيع
تغطية
حاجات
أهالي
املدينة
كافة
(األخبار)

أن�ه��م ل��ن يتركوا امل�ك��ان قبل أن يحصلوا
�ض وق��ت ط��وي��ل إال
على مطالبهم .ل��م ي�م� ِ
وكان املسؤولون عن بيت الزكاة يطلبون
من املحتجني تشكيل وفد مصغر للنظر
في مطالبهم .تشكل الوفد وعقد اجتماع
ل�ن�ح��و ن�ص��ف س��اع��ة ،خ ��رج ب �ع��ده ال��ده��ن
ّ
ليعلن أن��ه «ت��م التوصل إل��ى ح��ل يقضي
بإعطائنا  75حصة غذائية شهريًا و50
وجبة إف�ط��ار يوميًا خ�لال شهر رمضان
وكسوة العيد لبعض العائالت» ،معربًا
ع��ن أم�ل��ه أن «ي�ص��دق��وا ف��ي وع��وده��م لنا،
فنحن نريد أك��ل العنب ال قتل الناطور».
ب � ��دوره ،أش ��ار م��دي��ر ب�ي��ت ال��زك��اة ك��رام��ي
شلق إلى أن «اإلشكال ّ
تم حله ،وقلنا لهم
خ�لال االج�ت�م��اع إن�ن��ا ال نستطيع تقديم
خدمات ومساعدات تفوق قدراتنا ،فنحن
ال نستطيع تغطية حاجات أهالي املدينة

كافة ،فنحن نتكفل بمساعدة خمسة آالف
يتيم مع أمهاتهم» .شلق كشف أنه «بعد
شرح وضعنا ،قبلوا بما قدمناه لهم من
م�س��اع��دات ،لكننا اش�ت��رط�ن��ا عليهم ع��دم
القيام بتحركات ك�ه��ذه بعد اآلن ،وأنهم
يستطيعون مراجعتنا وال�ح�ص��ول على
ما يحتاجون إليه ،من ضمن اإلمكانات
املتوافرة لدينا».
وأمس ،أصدر شلق بيانًا ،أعلن فيه تقديره
ل �ل �ظ��روف االق �ت �ص��ادي��ة ال �ض��اغ �ط��ة ،لكنه
شجب «أسلوب التظاهر غير الحضاري
وقطع الطريق العام ومحاوالت االعتداء
على مقر البيت وال�ق�ي��ام بأعمال يعاقب
ع�ل�ي�ه��ا ال �ق��ان��ون ب�ح�ج��ة ال �ح �ص��ول على
املساعدات» ورأى أنها «تكشف خلفيات
غ �ي��ر ب��ري �ئ��ة ل�ل�إض ��رار ب��ال �ع �م��ل ال �خ �ي��ري
واستقرار املدينة».

